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Brdo pri Lukovici 8, 1225 Lukovica 

tel.: 01/729 61 00, faks 01 729 61 32 

 

VPISNI OBRAZEC ZA ČEBELARSKI KROŽEK 
 

A. Izjava staršev oziroma zakonitih zastopnikov 

B. Soglasje k obdelavi osebnih podatkov 
 

A. Izjava staršev oziroma zakonitih zastopnikov 
Starš, skrbnik oz. drug zakoniti zastopnik (priimek in ime): ________________________________ 

otroka (priimek in ime): ________________________________, sem dosegljiv na telefonski številki: 

_____________________ in 

s podpisom tega vpisnega obrazca za čebelarski krožek: 

 

- z mojo vednostjo in na mojo odgovornost prijavljam mojega otroka v čebelarski krožek, katerega 

organizira Javna svetovalna služba v čebelarstvu v okviru Čebelarske zveze Slovenije, Brdo 8, 1225 

Lukovica, 

- izjavljam, da moj otrok nima ugotovljenih alergij na pike čebel ali drugih žuželk, 

- izjavljam, da se zavedam, da lahko ob praktičnem delu pri čebelnjakih pride do pika čebele in kljub 

temu dovolim svojemu otroku praktično delo pri čebelnjaku. Mentor čebelarskega krožka bo 

udeležencem čebelarskega krožka dal navodilo, kako se obnašati v bližini čebel, da se čebele ne 

vznemirijo. Pri praktičnem delu bodo prejeli učenci ustrezna zaščitna pokrivala in rokavice. Za dnevna 

oblačila tisti dan pa je priporočljivo, da so svetlih barv in dolgih rokavov 

- sprejemam pogoje sodelovanja mojega otroka na čebelarskem krožku in se zavezujem, da bom na 

morebiten poziv mentorja čebelarskega krožka, nemudoma prišel po otroka, če pride do pika čebele 

ali kakšne druge žuželke ali če mu bo zaradi kršenja pravil čebelarskega krožka in neprimernega 

vedenja izrečen vzgojni ukrep odstranitve iz krožka 

- mentorju čebelarskega krožka dovoljujem (obkroži na koncu), da v primeru čebeljega pika poskrbi za 

odstranitev žela ter ublažitev bolečine z zdravili iz Seta za samopomoč ob pikih žuželk (mazilo 

Afterbitextra, tabletka Flonidan S, kapljice Proculin, instant led vrečka Artsana), da po potrebi pokliče 

dežurno reševalno številko 112 in nato o tem obvesti starše oziroma zakonite zastopnike, ter da mentor 

po klicu na reševalno številko 112 in v dogovoru z reševalno službo lahko sprejme otroka v svoje 

vozilo in ga pelje reševalnemu vozilu naproti zaradi skrajšanja časa do strokovne oskrbe. 

             DA

 NE 

 

B. Soglasje k obdelavi osebnih podatkov 
Na podlagi 13. člena Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov vam posredujemo informacije, ki se 

zagotovijo posameznikom, kadar se podatki pridobivajo od njih osebno. 

Upravljavec osebnih podatkov, zbranih zaradi izvrševanja pravic in obveznosti v zvezi z izvajanjem 

čebelarskega krožka, je Čebelarska zveza Slovenije, Brdo pri Lukovici 8, 1225 Lukovica, ki jo zastopa 

predsednik g. Boštjan Noč (v nadaljevanju upravljavec). 

Upravljavec oz. njegov pogodbeni obdelovalec osebnih podatkov (t.j. mentor čebelarskega krožka) zbira 

osebne podatke udeleženca čebelarskega krožka, in sicer ime, priimek, naslov zaradi: izdaje potrdila o 

obiskovanju čebelarskega krožka ob zaključku krožka, zagotovitve zadostnega obsega opreme za 

izvrševanje čebelarskega krožka ter zaradi opravljanja nalog s strani upravljavca, ki so v javnem interesu. 

Te osebne podatke upravljavec zbira na pogodbeni podlagi ter zanje ne potrebuje vašega pisnega soglasja. 

Za obdelovanje osebnih podatkov za druge namene oz. drugih osebnih podatkov, upravljavec oz. njegov 

pogodbeni obdelovalec osebnih podatkov nima zakonske podlage, zato je zanje potrebna vaša izrecna 

privolitev. Upravljavec vas naproša, da izpolnite in podpišete sledeče:  
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SOGLASJE K OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV 
 

Udeleženec krožka: _____________________________________________ (ime, priimek, naslov), ki ga 

zastopa starš, skrbnik oz. drug zakoniti zastopnik: __________________________________ (ime, 

priimek, naslov), dovoljujem, da Čebelarska zveza Slovenije oz. njegov pogodbeni obdelovalec osebnih 

podatkov obdeluje sledeče osebne podatke: 

osebni podatek namen obdelave vpišite podatek 

soglašate z 

zbiranjem in 

obdelavo? 

Mobilna telefonska 

številka udeleženca 

- zaradi lažjega, hitrejšega komuniciranja, 

za potrebe izvedbe čebelarskega krožka 

(vpis številke) 

 

______________ 

DA 

 

NE 

Mobilna telefonska 

številka zakonitega 

zastopnika  

- zaradi lažjega, hitrejšega komuniciranja, 

za potrebe izvedbe čebelarskega krožka 

(vpis številke) 

 

______________ 

DA 

 

NE 

Naslov udeleženca 
- zagotavljanje brezplačnih vstopnic za 

sejme, prejemanje Slovenskega čebelarja 

(vpis naslova) 

 

______________ 

DA 

 

NE 

Ime in priimek, 

osnovna šola, 

čebelarski krožek 

- razstavljanje in objavljanje izdelkov ter 

javna objava v razstavnih prostorih, 

tiskanih in elektronskih medijih 

 

DA 

 

NE 

Ime in priimek, 

število točk, 

osnovna šola, 

čebelarski krožek, 

vidna podoba 

- snemanje, slikanje, intervjuvanje otrok 

med izvajanjem programa čebelarskega 

krožka, šolskega, regionalnega ter 

državnega tekmovanja mladih Slovenskih 

čebelarjev ter javna objava reportaž in 

posnetkov v tiskanih in elektronskih 

medijih 

 

DA 

 

NE 

 

Opozorilo: 

Upravljavec oz. njegov pogodbeni obdelovalec osebnih podatkov hrani zbrane osebne podatke udeležencev čebelarskega 

krožka do prenehanja obiskovanja krožka, do zaključka krožka oz. do pisnega preklica udeleženca krožka. 

V primeru, da bo udeleženec pred zaključkom čebelarskega krožka podal pisen preklic k obdelovanju zbranih osebnih 

podatkov, upravljavec ne more izpolniti namena, za katerega se podatki zbirajo in vam ne bo mogel izdati potrdila o 

obiskovanju čebelarskega krožka, zagotoviti brezplačne vstopnice za sejme in podariti prejemanje Slovenskega čebelarja. 

Upravljavec zagotavlja, da bodo Vaši osebni podatki predmet obdelave zgolj za namene, s katerimi izrecno soglašate. 

Privolitev v posredovanje osebnih podatkov je prostovoljna, soglasje pa lahko na isti način, kot ste ga podali, tudi 

kadarkoli prekličete. 

Poleg tega imate pravico do dostopa do podatkov, pravico do popravka, pravico do izbrisa (»pravica do pozabe«), 

pravico do omejitve obdelave, pravico do ugovora ter pravico do prenosljivosti podatkov. Za uveljavljanje prej omenjenih 

pravic oz. morebitnih pritožb Vas prosimo, da se obrnete na mentorja krožka, ki bo vašo zahtevo posredoval upravljavcu 

ali na upravljavca. 

Če menite, da obdelava osebnih podatkov krši določila na področju varstva osebnih podatkov, imate pravico vložiti 

pritožbo tudi pri Informacijskemu pooblaščencu. 

Podatki se hranijo skladno z roki, ki jih določa zakonodaja /do vašega preklica oz. dokler je potrebno, da se doseže 

namen, zaradi katerega so podatki zbrani ter se po preteku roka zbrišejo, uničijo, blokirajo oz. anonimizirajo. 

Upravljavec se obvezuje, da bo podatke obdeloval in varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter določili 

Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta. 

 

Datum: __________________ Ime in priimek zakonitega zastopnika: ___________________ 

Kraj: ____________________ Podpis zakonitega zastopnika: __________________________ 


