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Na podlagi splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov – GDPR, moramo pridobiti soglasje za uporabo Vaših 
osebnih podatkov za informiranje vas uporabnikov, družinski članov, zaposlenih in javnosti za naslednji 
namen: informiranje, strokovno delo in kakovostno obravnavo, za kar potrebujemo vašo privolitev. 

 

 

_____________________________________ (ime in priimek), rojen/a ______________________ 

(datum rojstva), uporabnik storitev/zakoniti zastopnik oz. pooblaščenec, 

 

Domu upokojencev dr. Franceta Bergelja (v nadaljevanju Dom), podajam naslednje soglasje (prosimo 

obkrožite da-soglašam, ne-ne soglašam): 

 

1. Soglašam, da Dom kot izvajalec storitve socialna oskrba na domu moje osebne podatke vodi od 

dneva, ko prejme Prošnjo za storitev socialne oskrbe na domu, le-te uporablja v vseh postopkih, 

ki se vodijo pri izvajalcu in jih posreduje naprej v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. 

 

da    ne 

 

 

 

 

2. Soglašam, da se vse fotografije, video in avdio gradivo, nastalo v času koriščenja storitev socialne 

oskrbe na domu, uporabljajo za namen kakovostne oskrbe in za potrebe Doma in so lahko 

objavljene z namenom predstavitve delovanja Doma: 

 na internih plakatih v Domu                   da ne 

 v časopisih in zloženkah (interno glasilo, zloženke ipd.)                da ne 

 na internetni strani        da ne 

 na socialnem omrežju Facebook                                                                da         ne 

 na televiziji                                                                                                     da          ne 

 

3. Soglašam, da se mi ob rojstnem dnevu ali drugih priložnostih pošlje čestitko oz. voščilo: 

                                                                                                                                               

da    ne 
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4. Soglašam, da se me obvešča o dodatnih storitvah/dejavnostih, ki jih zagotavlja Dom.  

 

da    ne 

 

5. Soglašam, da se me obvešča o aktualnem dogajanju socialne oskrbe na domu (dopisi o 

spremembah, pomembnih dogodkih) 

 

da    ne 

 

Osebni podatki se uporabljajo za naslednje namene: informiranje uporabnikov, družinskih članov, 
pomembnih drugih, zaposlenih in javnosti, spominsko obeležje, strokovno delo v Domu.  

Vaše podatke bomo skrbno hranili in obdelovali skladno z GDPR in področno zakonodajo o varstvu 
osebnih podatkov. 

Podatke lahko kadarkoli popravite ali zahtevate popoln izbris. 

Izjava se hrani v spisovni dokumentaciji v Domu.  

 

 

Datum: Podpis uporabnika/zakonitega zastopnika oz. 

pooblaščenca:  

 

…………………………..   …………………………………………….....................….. 


