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SOGLASJE K VODENJU ŠPORTNEGA KARTONA 

Evidence o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih (športni karton) se vodi v skladu z 86. 

členom Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju oziroma 42. členom Zakona o gimnazijah ter 

12. in 14. členom Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju. 

GIMNAZIJA IN SREDNJA KEMIJSKA ŠOLA RUŠE (v nadaljevanju: »srednja šola«) 

Ime in priimek starša/skrbnika (vpišite samo, če je dijak mladoleten) 

_______________________________________________________________________________ 

Naslov prebivališča starša/skrbnika (vpišite samo, če je dijak mladoleten) 

_______________________________________________________________________________ 

Ime in priimek dijaka 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Naslov prebivališča dijaka 
 
______________________________________________________________________________ 

 

Spodaj podpisani starš/skrbnik/polnoletni dijak, soglašam, da srednja šola: 

 (Ustrezno obkrožite) 

 
Šola začne voditi evidenco podatkov o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih (športni 

karton), ko pridobi pisno soglasje starša/skrbnika oziroma polnoletnega dijaka.  

Evidenca o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih vsebuje sledeče osebne podatke: 

- ime, priimek, spol, datum rojstva, EMŠO, kraj, občino in državo rojstva, državljanstvo, 

prebivališče in predhodno pridobljeno izobrazbo dijaka ter 

- podatke o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih dijaka, in sicer telesno višino, 

voluminoznost telesa, hitrost alternativnih gibov, eksplozivno moč, koordinacijo gibanja telesa, 

fizično vzdržljivost trupa, gibljivost, mišično vzdržljivost ramenskega obroča in rok, sprintersko 

hitrost in vzdržljivost v submaksimalnem kontinuiranem naprezanju. 

Športni karton se vodi od pridobitve soglasja za čas izobraževanja dijaka. Starši oziroma dijak lahko 

kadarkoli prekliče dano soglasje na enak način, kot so ga dali. 

Vaše osebne podatke obdelujemo v skladu z veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov. 
Več informacij o obdelavi osebnih podatkov in o pravicah, ki iz nje izvirajo, si lahko preberete v naši 
Politiki varstva osebnih podatkov, objavljeni na  https://www.gimnazija-ruse.si/o-soli/pooblascena-oseba-za-

varstvo-podatkov/. 
 

Dodatna vprašanja lahko naslovite tudi na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov na dpo@datainfo.si. 

 

Datum: 
 
_______________________ 
 

Podpis starša/skrbnika/polnoletnega dijaka: 
 
______________________________________ 
 

 

Obdeluje moje osebne podatke/osebne podatke dijaka za namene vodenja 
Evidence o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih (športni karton), v 
okviru katere sem/je moj otrok vključen v spremljavo telesnega in gibalnega 
razvoja.  

DA NE 

Posreduje osebne podatke iz športnega kartona Fakulteti za šport za namen 
uporabe teh podatkov v aplikaciji SLOfit. 

DA NE 
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