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PRIVOLA/IZJAVA
Djeca upisana u naš vrtić polaze redovne programe. Međutim, osim redovnih aktivnosti djeca sudjeluju
i u drugim aktivnostima u kojima se prikupljaju podaci. Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti
podataka (NN br. 42/18) osigurana je zaštita privatnog života i ostalih ljudskih prava i temeljnih sloboda
u prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka. Podaci i materijali o djeci koji se prikupljaju u
vrtiću koriste se isključivo u pedagoške svrhe s ciljem poboljšanja kvalitete života i rada u vrtiću,
individualnog praćenja svakog djeteta te kako bi se promovirala djelatnost predškolske ustanove.
Svojim potpisom odobravam slijedeće:


fotografiranje, snimanje video ili audio zapisa djece u različitim odgojno-obrazovnim
aktivnostima unutar i izvan vrtića (šetnje, izleti, radionice, obilježavanje različitih
manifestacija)
 slanje dječjih radova na izložbe i natječaje
 ispitivanja djece za studijske potrebe (npr. Pisanje diplomskih radova ili istraživanja u sklopu
fakulteta ili napredovanja odgajatelja i stručnih suradnika)
 objavljivanje dječjih radova, fotografija i video snimaka na web stranici vrtića
 objavljivanje dječjih radova, fotografija i izjava djece u novinama, vrtićkim publikacijama te u
sklopu prezentacija na stručnim skupovima, roditeljskim sastancima
 korištenje fotografija, audio ili video zapisa, radova djece za potrebe stručnog usavršavanja
odgajatelja/ica i stručnih suradnika/ca.
 Korištenje fotografija u svrhu arhiviranja (ljetopis isl.) i u obrazovnom procesu (knjige,
udžbenici, bilteni, monografije, zbornici)
Prilikom fotografiranja proslava djetetova rođendana slike su slijedećeg sadržaja: krupni plan djeteta
slavljenika prilikom proslave, slavljenik i odgojitelji, slavljenika i djeca u skupini, čiji su roditelji dali
suglasnost.
Na završnoj svečanosti roditelji djece iz skupine smiju snimati fotoaparatom i video kamerom aktivnosti
tijekom završne svečanosti, a da pritom ne ometaju samu svečanost te da dalje snimke ne distribuiraju već
ih koriste za potrebe kućne dokumentacije.
Roditelj može u svako doba, u potpunosti ili djelomice bez objašnjenja odustati od dane privole.
Dječji vrtić se obvezuje sa fotografijama djece postupati sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka
(EU) 2016/679 i ostalim propisima uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih
podataka.

Ime i prezime djeteta/djece _____________________________________________________

Potpis roditelja:
___________________________

