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VPISNICA - IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH 
 

Priimek:  Ime:  
 

Spol  (obkroži) : M        Ž Datum rojstva:   .   .     
  

EMŠO:              
 

Kraj 
rojstva: 

 
Država 
rojstva: 

 
 

Stalni naslov:  Ulica  

 Poštna 
številka     Kraj/Mesto  

 
Začasni naslov:  Ulica  

 Poštna 
številka     Kraj/Mesto  

 

Davčna številka:         
0 

Mobilni telefon:            
 

Elektronski naslov:  
 

Podatki o dosedanjem izobraževanju: 
Ime in sedež srednje šole:  
Izobraževalni program in naziv 
poklicne/strokovne izobrazbe: 

 

Uspešno opravljeni letniki: 5.     4.     3.     2.     1.     nobeden 
Opravljen: ZI        POM 

 

Podpis udeleženca/-ke: __________________________ Datum:   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Izpolni šola: 

Izobraževalni  
program:  Šifra:   

Naziv poklicne  
izobrazbe:  

Prvi  
tuj jezik:  

Vrsta izobraževalnega 
programa:    

 

       Šolsko leto Vpisan/-a v letnik        Šolsko leto Vpisan/-a v letnik 
1    5    

2    6    
3    7    

4    8    
 

Opravil/-a POM Datum: Uspeh: 
Opravil/-a ZI Datum: Uspeh: 

OPOMBE: 
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IZJAVA O PRIVOLITVI UDELEŽENCA IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV 

 

Izjava velja od vpisa ter velja toliko časa, kot je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se podatki 
zbirali ali nadalje obdelovali na Tehniškem šolskem centru Maribor. Izjavo lahko udeleženec izobraževanja 
odraslih kadarkoli prekliče. 
 

Na podlagi Splošne uredbo EU o varstvu podatkov (Splošna uredba), veljavne slovenske zakonodaje o 
varstvu osebnih podatkov in te izjave o privolitvi lahko srednja šola obdeluje osebne podatke udeleženca 
izobraževanja odraslih za naslednje namene: 
 

Ime in priimek udeleženca izobraževanja odraslih na seznamih za namen objav na 
oglasnem mestu v šoli. 

DA NE 

Skupinska in/ali posamična fotografija udeleženca izobraževanja odraslih za namene 
objave na spletni strani in družabnih omrežjih šole, v šolskem letopisu in šolski 
publikaciji. 

DA NE 

Dosežek udeleženca izobraževanja odraslih na tekmovanjih v znanju, športnih, 
literarnih in drugih tekmovanjih ter njihove izdelke, dosežke in prispevke za namene 
objave na spletni strani šole, družabnih omrežjih, oglasnem mestu, razstavah, v šolskih 
publikacijah, glasilih, letopisu, elektronskih medijih, na šolskih predstavitvah, 
promocijskih gradivih šole in predstavitve v medijih (npr. televizija, radio). 

DA NE 

Dosežek udeleženca izobraževanja odraslih na tekmovanjih v znanju, športnih, 
literarnih in drugih tekmovanjih za namen hrambe v trajni dokumentaciji in arhivu šole. 

DA NE 

Osebne podatke udeleženca izobraževanja odraslih, ki so potrebni za namene 
organizacije ekskurzij, študijskih izmenjav in drugih vrst študijskih potovanj ter za 
namene nakupa letalskih kart, nezgodnega zavarovanja za študijska potovanja v tujino 
ter za namene druge komunikacije, nujne za izvajanje študijskih dejavnosti in 
dogodkov. Podatke bomo po potrebi za namene izvedbe aktivnosti posredovali 
organizatorjem aktivnosti. 

DA NE 

Sodelovanje in objava udeleženca izobraževanja odraslih v medijih (npr. televizija, 
radio, časopis…) za namene promocije, dokumentiranja aktivnosti in obveščanja 
javnosti o delu in dogodkih študijskih in ob študijskih dejavnostih. 

DA NE 

Podatek o izobrazbeni ravni udeleženca izobraževanja odraslih za potrebe 
načrtovanja nabave knjižničnega gradiva ter organizacije storitev za ciljne skupine 
članov. 

DA NE 
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Elektronski naslov udeleženca izobraževanja odraslih za potrebe obveščanja o 
študijskih dejavnostih in obveznostih ter ostalih izobraževalnih dejavnostih in projektih, 
ki se izvajajo na šoli.  

 

(vpišite vaš elektronski naslov) 

DA NE 

Telefonska številka udeleženca izobraževanja odraslih za namene obveščanja o 
študijskih dejavnostih in obveznostih ter ostalih izobraževalnih dejavnostih in projektih, 
ki se izvajajo na šoli. 

______________________________________________________________________ 

(vpišite vašo telefonsko številko) 

DA NE 

 
Svojo privolitev izrazite tako, da obkrožite DA. Če se ne strinjate, obkrožite NE. 

 
 
Podpisani/a _______________________________________ (udeleženec izobraževanja odraslih) s 
podpisom dovoljujem uporabo zapisanih osebnih podatkov. 
 
To izjavo lahko udeleženec izobraževanja odraslih kadarkoli brez navedbe razloga pisno prekliče z 
zahtevo poslano na naslov Tehniški šolski center Maribor, Zolajeva ulica 12, 2000 Maribor. 
 
Obveščamo vas, da lahko v skladu z zakonodajo zahtevate dostop do lastnih osebnih podatkov oz. popravek 
ali izbris osebnih podatkov, omejitev obdelave, imate pravico do ugovora o obdelavi ter pravico do 
prenosljivosti podatkov. Zavezujemo se, da bomo spoštovali vašo voljo, osebne podatke pa za v izjavah 
opredeljene namene obdelovali zgolj v okviru danih privolitev.  
 
 
Datum __________________   
 
Podpis udeleženca izobraževanja odraslih  _____________________ 

 


