
       Sprejeto dne: ______________________ 
Murnova ulica 14      
1230 Domžale           

Vnos spremembe (datum in podpis): 
  - uprava: _____________________ 
  - oddelek: _____________________ 
    - računovodstvo: _____________________ 

  (izpolni Vrtec Urša) 

SPREMEMBA OSEBNIH PODATKOV OTROK OZIROMA STARŠEV 
 

V skladu z Zakonom o vrtcih in Pravilnikom o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju predšolske 
vzgoje, z veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov, v vrtcu zbiramo in hranimo osebne podatke 
otrok in staršev (osebno ime ter naslov prebivališča otroka in staršev; datum rojstva in spol otroka; EMŠO 
otrok in staršev, naslov za stike, telefonsko številko osebe ali naslov elektronske pošte osebe, ki je vzgojitelju 
dosegljiva med otrokovim bivanjem v vrtcu ter zdravstvene posebnosti otroka). Podatke ste nam starši 
posredovali na vlogi za sprejem otroka v vrtec, spremembe osebnih podatkov pa ste nam dolžni javiti najkasneje 
v 8. dneh od nastanka spremembe. 
Prosimo vas, da v primeru sprememb osebnih podatkov izpolnite spodnji obrazec in ga oddate v tajništvu 
vrtca. V vrtcu bomo spremembe vnesli v evidenco vključenih otrok na upravi vrtca, v oddelčno dokumentacijo in 
v evidenco v računovodstvu. Spremembe ostalih podatkov, ki so pomembni za določitev višine plačila (delovni 
status, število družinskih članov …), javljajte neposredno na center za socialno delo v občini stalnega bivališča, 
kjer odločajo o pravici do znižanega plačila vrtca. 
Zavezujemo se, da bomo spoštovali vašo voljo, osebne podatke pa za v izjavi opredeljene namene obdelovali 
zgolj v okviru danih privolitev. Več informacij o obdelavi osebnih podatkov in o pravicah, ki iz nje izvirajo, si lahko 
preberete v naši Politiki varstva osebnih podatkov, objavljeni na http://www.vrtec-
ursa.si/sl/content/uprava/politika-varstva-osebnih-podatkov.html. Dodatna vprašanja lahko naslovite tudi na 
pooblaščeno osebo za varstvo podatkov na dpo@datainfo.si. 

 
Ime in priimek otroka: _________________________________ Datum rojstva: ____________ 

Oddelek: ___________        Enota (obkrožite):  Urša / Čebelica / Bistra / Češmin / Mavrica / Pikapolonica 

 

Sprememba podatkov: 

OTROK:  Vrsta podatka*: ________________________________________________________ 

Stari podatek:    ________________________________________________________ 

Novi podatek:    ________________________________________________________ 

MATI:   Ime in priimek:  ________________________________________________________ 

Vrsta podatka*: ________________________________________________________ 

Stari podatek:    ________________________________________________________ 

Novi podatek:    ________________________________________________________ 

OČE:   Ime in priimek:  ________________________________________________________ 

Vrsta podatka*: ________________________________________________________ 

Stari podatek:    ________________________________________________________ 

Novi podatek:    ________________________________________________________ 

*V primeru spremembe naslova zapišite, ali gre za stalni ali začasni naslov  

 
V/Na _________________, dne ________________ 
 

Podpis staršev oz. zakonitega zastopnika:  

__________________________________ 
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