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SUGLASNOST RODITELJA ZA KORIŠTENJE  I OBJAVU OSOBNIH PODATAKA DJETETA 
 
Ja (nositelj roditeljske odgovornosti malodobnog djeteta) 
 
________________________________________________________________________ 

(ime i prezime djeteta, razred i škola) 
 
svojim potpisom dajem izričitu suglasnost Udruzi za promicanje dobrobiti djece „Portić“ 
koja je organizator Natjecanja u izražajnom čitanju proznih književnih tekstova I ti možeš 
biti „teta i barba pričalica“ (u daljnjem tekstu Natjecanje) za prikupljanje, obradu i objavu 
osobnih podataka, fotografija i video zapisa moga djeteta. 
ZAOKRUŽITE DA ako dajete suglasnost ili NE ako uskraćujete suglasnost. 
 

1. Za prikupljanje i obrađivanje osobnih podataka moga djeteta tijekom provedbe 
Natjecanja. 
     DA NE 
 

2. Za prikupljanje i obrađivanje fotografija moga djeteta tijekom provedbe 
Natjecanja. 

DA  NE 
 

3. Za prikupljanje i obrađivanje video zapisa moga djeteta poslanog na Natjecanje 
tijekom provedbe Natjecanja. 

DA NE 
 

4. Za objavljivanje prikupljenih osobnih podataka moga djeteta tijekom provedbe 
Natjecanja na službenoj Facebook,  Instagram i mrežnoj stranici Udruge Portić te 
na Youtube kanalu Udruge. 

DA NE 
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5. Za objavljivanje prikupljenih fotografija moga djeteta tijekom provedbe Natjecanja 
na službenoj Facebook,  Instagram i mrežnoj stranici Udruge Portić te na Youtube 
kanalu Udruge. 

DA NE 
 

6. Za objavu prikupljenog video zapisa moga djeteta poslanog na Natjecanje tijekom 
provedbe Natjecanja na službenoj Facebook, Instagram i mrežnoj stranici Udruge 
Portić te na Youtube kanalu Udruge. 

      DA NE 
 

 
Udruga Portić će prikupljene osobne podatke, fotografije i video zapise djeteta koristiti u 
svrhu informiranja, izvješćivanja i promocije Natjecanja, a sve sukladno Zakonu o zaštiti 
osobnih podataka i Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka. 
 
Upoznat/a sam s pravom da u svakom trenutku, u potpunosti ili djelomice, mogu povući 
danu Suglasnost (e-mail: natjecaj.portic@gmail.com) što ne utječe na zakonitost obrade 
koja se temeljila na ovoj Suglasnosti prije nego je ona povučena. 
 
 
 
______________________________________________ 
 
(potpis roditelja/skrbnika) 
 
 
 
U Rijeci___________________  godine. 
 
 
 


