Tekmovanje v znanju in spretnostih za dijake in študente KBTŠ

POOBLASTILO ZA PRIJAVO NA TEKMOVANJE – dijaki

Podpisani starš oz. zakoniti zastopnik
__________________________________________________________________________
(ime in priimek)
dijaka/inje
__________________________________________________________________________
(ime in priimek)
iz programa in oddelka
__________________________________________________________________________
šole ______________________________________________________ s svojim podpisom
pooblaščam zgoraj navedeno šolo, da mojega otroka prijavi na tekmovanje
_________________________________________________________________________,
(naziv tekmovanja)
ki poteka v/na _____________________________________ dne _____________________

Kraj in datum ________________________________.
Podpis starša oz. zakonitega zastopnika
___________________________________________.
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PRIVOLITEV ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV – dijaki / mentorji
Podpisani dijak/ mentor_______________________________________________________
(ime in priimek)
Iz programa in oddelka/letnika
_________________________________________________________________________
(izpolnite samo dijaki)
iz šole_____________________________________________________________________
na podlagi točke b prvega odstavka člena 6 Splošne uredbe (EU) o varstvu podatkov dajem privolitev,
da šola organizatorka (GRNM Novo mesto – center biotehnike in turizma, Sevno 13, 8000 Novo mesto)
6. tekmovanja v znanju in spretnostih dijakov in študentov Konzorcija biotehniških šol Slovenije
tekmovanja, ki bo potekalo 17. 4. 2020 in šole udeleženke (Biotehniška šola Maribor, Šola za hortikulturo
in vizualne umetnosti Celje, Biotehniški center Naklo, BIC Ljubljana, IC Piramida Maribor, Šolski center
Ptuj, Šolski center Nova Gorica, Biotehniška šola Rakičan, Šolski center Šentjur, Srednja gozdarska in
lesarska šola Postojna) za namen obveščanja, izvedbe in promocije tekmovanja ter javno objavo
rezultatov objavijo rezultate z imenom in priimkom, razredom in šolo, izdelke, fotografije in
videoposnetke tekmovalca, (prosimo, obkrožite):
 na šolskih spletnih straneh
PRIVOLIM
NE PRIVOLIM
 na družbenih omrežjih šol
PRIVOLIM
NE PRIVOLIM
 v javnih medijih
PRIVOLIM
NE PRIVOLIM
 v šolskih publikacijah
PRIVOLIM
NE PRIVOLIM
 na šolskih javnih mestih
PRIVOLIM
NE PRIVOLIM
 na promocijskih dogodkih šole
PRIVOLIM
NE PRIVOLIM
 na spletnih straneh projektov LIFE NATURAVIVA,
PRIVOLIM
NE PRIVOLIM
Biodiverziteta – umetnost življenja (program LIFE) ter ob
oglaševanju dogodka v okviru nacionalnega naziva
Slovenija – Evropska regija gastronomije 2021.
 na družbenih omrežjih projekta LIFE NATURAVIVA,
PRIVOLIM
NE PRIVOLIM
Biodiverziteta – umetnost življenja (program LIFE) ter ob
oglaševanju dogodka v okviru nacionalnega naziva
Slovenija – Evropska regija gastronomije 2021
 v uradni publikaciji tekmovanja
PRIVOLIM
NE PRIVOLIM

OBRNITE!
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Sodelovanje na tekmovanju je prostovoljno. Ta privolitev se uporablja izključno za namen
obveščanja, izvedbo in promocijo tekmovanja in javno objavo rezultatov. Privolitev ni obvezna
in ne vpliva na pravice in obveznosti iz izobraževanja. Vaše osebne podatke bomo hranili do
preklica. Kot posameznik imate, pod pogoji iz Splošne uredbe (EU) o varstvu podatkov, pravico
do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, do ugovora in omejitve obdelave, ter do
prenosljivosti, izbrisa in popravka podatkov. Dano privolitev lahko kadarkoli prekličete s pisno
zahtevo, poslano po elektronski pošti na elektronski naslov posamezne šole udeleženke
tekmovanja. Za uveljavitev pravic na posamezni šoli se obrnite na posamezno šolo. Za
uveljavitev pravic pri posameznih projektih se obrnite na šolo organizatorico
(helena.j.rogelj@gmail.com) Za več informacij se obrnite na pooblaščeno osebo za varstvo
osebnih podatkov na posamezni šoli. V primeru kršitve varstva osebnih podatkov je možna
pritožba/prijava pri Informacijskem pooblaščencu RS.

Kraj in datum _________________________________________________
Podpis dijaka/mentorja _________________________________________

UŽITNE DIVJE RASTLINE NAŠIH TRAVNIKOV IN GOZDOV
6. tekmovanje v znanju in spretnostih dijakov in študentov
Konzorcija biotehniških šol Slovenije, 17. april 2020, GRM
Novo mesto – center biotehnike in turizma.

