IZJAVA STARŠEV oz. ZAKONITIH ZASTOPNIKOV
Starš/zakoniti zastopnik ________________________________________ (ime in priimek)
dijaka (dijakinje)______________________________________ (ime in priimek) soglašam:
-

da Dijaški in študentski dom Koper (v nadaljevanju DŠD Koper) z mano komunicira na osnovi
kontaktnih podatkov, prejetih na prijavnici za sprejem v dijaški dom, nastanitveni pogodbi in
tudi po elektronskem naslovu: ______________________________ . DA / NE (obkrožite)

-

da DŠD Koper objavi fotografije dijaka v dijaških publikacijah in na spletni strani doma za
namen obveščanja javnosti o dijaških dogodkih in učnem procesu DA / NE (obkrožite)

-

da dijak lahko sodeluje pri izvajanju različnih anonimnih anket, ki ne zahtevajo podpisovanja
oziroma navajanja osebnega imena, letnika, oddelka ipd in določljivost dijaka omogočajo le
eventualno in le v primeru specifičnih raziskav mnenj DA / NE (obkrožite)

-

da je na spletni strani doma in v domski publikaciji lahko objavljena skupinska fotografija
letnika oziroma oddelka, na kateri je tudi moj otrok DA / NE (obkrožite)

-

da dijak lahko sodeluje pri snemanju različnih izobraževalnih, promocijskih oddaj, ki jih
občasno v DŠD Koper izvajajo radijske in TV hiše DA / NE (obkrožite)

-

da sprejemam vsebinsko in pravno odgovornost za čas, ko bo dijak-dijakinja bival-a v domu
med vikendi, prazniki in počitnicami. Seznanjen sem, da v tem času v domu ni strokovnega
osebja (vzgojiteljev in varnostnikov), ki bi za dijaka-dijakinjo skrbeli. Prav tako pa v tem času
v domu ni poskrbljeno za hrano in varstvo dijaka-dijakinje DA / NE (obkrožite)

Kraj in datum: ___________________

Podpis starša: _________________

IZJAVA DIJAKA (86/VII člen ZPSI-1)
Dijak (dijakinja)_____________________________________________ (ime in priimek)

SOGLAŠAM (obkrožite), da Dijaški in študentski dom Koper (svetovalna služba v domu) za
namen nudenja pomoči in svetovanja dijaku pridobi in dalje obdeluje:
- podatke o družinski in socialni anamnezi,
- podatke o razvojni anamnezi,
- podatke o diagnostičnih postopkih,
- podatke o postopkih strokovne pomoči,
- strokovna mnenja drugih institucij: centrov za socialno delo, zdravstvenih institucij,
domov, svetovalnih centrov oziroma vzgojnih posvetovalnic, z namenom svetovanja in
pomoči:
 pri razreševanju osebnih stisk, učnih težav ter vedenjskih težav,
 pri svetovalnem delu z dijaki s posebnimi potrebami,
 pri pridobivanju, koordiniranju in izvajanju dodatne strokovne pomoči,
 pri poklicni orientaciji (informiranje, svetovanje, prijave na visokošolske zavode)
ter
 pri reševanju socialno-ekonomskih stisk dijakov.
SOGLAŠAM (obkrožite), da Dijaški in študentski dom Koper na podlagi 8. in 30. člena Zakona
o varstvu osebnih podatkov obdeluje in uporablja osebne podatke pri organizaciji dežurstev,
razdeljevanju pošte, delitvi položnic (pooblaščena oseba – vzgojitelj), podeljevanju nagrad in priznanj,
kulturnem programu in spletni strani zavoda.
Kraj in datum: ____________________

Podpis dijaka: _________________

