
 

 

 

 
PRIJAVNICA ZA PROJEKT GIRLS DO CODE  

 
 
Spodaj podpisani _________________________________ se strinjam, da  
 
________________________________________ (ime in priimek deklice), rojena  
 
_________________ (letnica rojstva), učenka ____ razreda obiskuje tečaj  
 
programiranja Girls Do Code v šolskem letu 2020/2021. 
 
 
Kraj:_________________________ 
 
Datum:_______________________ 
 

 
Podpis starša/ali skrbnika: 

 
                                                                                                     _______________________________ 
 
 
 
 
Ker je skladno s slovensko zakonodajo in Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov veljavna 
privolitev k obdelavi osebnih podatkov lahko dana samo s strani oseb, ki so starejše od petnajstih 
let, vas v Zavodu za medgeneracijsko sodelovanje Simbioza Genesis Ljubljana, socialno podjetje 
in Digital School d.o. o., kot upravljalca osebnih podatkov vljudno naprošamo, da kot starš oziroma 
zakoniti skrbnik izpolnite prijavo, glede udeležbe vašega otroka na tečaju Girls Do Code. Podatki iz te 
prijave se bodo hranili dokler se projekt izvaja, oziroma dokler smo v zvezi z njim dolžni hraniti 
dokazila, kar v primeru evropskih sredstev lahko pomeni še deset let od dneva certificiranja stroška s 
strani Evropske komisije. Podatki se bodo nato izbrisali, pri čemer se bodo izbrisali že prej, v kolikor za 
njihovo obdelavo ne bo obstajal več namen obdelave, oziroma v kolikor boste vi preklicali vaše soglasje 
k obdelavi podatkov iz te prijave. Vaše pravice v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, drugi roki 
hrambe in možnost preklica soglasja k obdelavi podatkov v nadpisane namene, ter tehnični in 
organizacijski ukrepi s katerimi varujemo vaše podatke, so navedene na povezavi: 
www.simbioza.eu/varstvo-osebnih-podatkov/, za natančen seznam naših partnerjev, kakor tudi za 
druge informacije v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov, pa smo dosegljivi na naslovu: 
dpo@simbioza.eu. V nadaljevanju sledi podrobnejša seznanitev o obdelavi osebnih podatkov in 
pravicah. Prosimo vas, da jo preberete: Tečaj bo fotografiran in občasno sneman. Galerija fotografij oz. 
video prispevek, pripravljen na podlagi posnetkov, bosta objavljena na uradni spletni strani Simbioza 
Genesis, socialno podjetje in socialnih omrežjih Simbioza (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube) ter 
na uradni spletni strani Digital School d.o.o in socialnih omrežjih Digital Schoool (Facebook, Instagram, 
Twitter, You Tube). Če želite odstraniti objavljene fotografije, na katerih je vaš otrok osrednji motiv 
posnetka, vas prosimo, da nam to čim prej sporočite na dpo@simbioza.eu. V primeru, da ne želite da, 
se vaš otrok pojavi v kadru oz. poda izjavo v video prispevku, nam to predhodno oz. čim prej sporočite 
na dpo@simbioza.eu. Simbioza Genesis, socialno podjetje fotografije oz. videoposnetke za namen 
objave foto galerije dogodka oz. video prispevka in naknadne promocije dogodka obdelovala v zbirkah 
podatkov, ki jih vzpostavi, vodi in vzdržuje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, ter 
jih hranila pet let od njihovega nastanka. 

file:///C:/Users/Bogdan/Desktop/Simbioza/2%20paket/Izjave/www.simbioza.eu/varstvo-osebnih-podatkov/
file:///C:/Users/Bogdan/Desktop/Simbioza/2%20paket/Izjave/dpo@simbioza.eu

