
 

Prijavnica za družino gostiteljico 
 

Izvajalci angleškega tabora -  The English Experience camp – potrebujemo družine gostiteljice za namestitev 
gostujočih učiteljev. Če želite gostiti učitelja, izpolnite prijavnico ter jo skenirano ali slikano s telefonom vrnite na 
elektronski naslov bjan1@11sola.si najkasneje do 15. 5. 2020. 

Družina gostiteljica mora bivati čim bliže šoli, ne več kot 20 minut stran. Gostu morate omogočiti: 
 

 namestitev v lastni sobi, 

 dostop do interneta 

 zajtrk (doma), šolsko kosilo (cena 3.38 €; plačate ga po položnici septembra) in večerjo (doma), 

 možnost uporabe pralnega stroja in likalnika. 
 

 

V primeru, da bo moral učitelj plačati prevoz do šole (avtobus), vas prosimo, da to informacijo posredujete  
vnaprej. Gostujočemu učitelju morate tudi pokazati pot do šole. 

 
Za 14 dni dobite 340 € kot kompenzacijo za vse stroške gostovanja (bivanje, prehrana, izleti itd.). 

 

 
 

 
PRIJAVNICA ZA DRUŽINE GOSTITELJICE ZA ANGLEŠKI TABOR 2020 

Ime in priimek otroka: 
 

Šola: 

 
 

Razred:   

 

Elektronski naslov staršev:   

Telefonska številka (mobitel): 

Naslov: 
 

Oddaljenost od šole:                           Na kakšen način se pride do šole (peš, avtobus, itd.):    

(Ne več kot 20 minut.) 
 

Število družinskih članov:    
 

Ali so v družini kadilci? 
 

Domače živali, če jih imate: 

DA          NE 

Gost bo imel  lastno sobo. DA           

Gost bo imel  lastno kopalnico. DA          NE 

Gost bo imel dostop do interneta. DA          NE 

Kratek opis bivališča (hiša, stanovanje):    

Ali ste pripravljeni gostiti vegetarijanca? 
Ali ste pripravljeni gostiti kadilca? 

DA         
DA         

NE 
NE 





Če da, kje lahko kadi?    
 

Opombe: (ali želite gostiti učitelja, učiteljico itd.)     
 

Družina gostiteljica bo dobila denar nakazan na transakcijski račun (prosim, napišite ime in priimek lastnika bančnega računa, 
naslov, banko in številko  transakcijskega računa). 

Ime in priimek gostitelja ter točen naslov: 
Banka:    
 

IBAN: S I                      

 
 

 



 

The English Experience je zavezana zakonu o varovanju osebnih podatkov (GDPR). Osebni podatki učenca, ki jih jezikovna šola 
The English Experience zbira, shranjuje in obdeluje, se bodo uporabili izključno za namen tabora.  
 
 
 

1. THE ENGLISH EXPERIENCE ZA POTREBE ŽIVLJENJA IN DELA NA TABORU ZBIRA, SHRANJUJE IN OBDELUJE: 

 

 osebne podatke otrok in njihovih staršev ali skrbnikov, 

 telefonske številke in e-naslove staršev za nujne potrebe obveščanja (bolezen, poškodbe …), 

 podatke o bančnem računu.  
 
2. KAKO  PRIDEJO DO PODATKOV 
 
Večino podatkov se pridobi direktno od udeležencev tabora in njihovih staršev. V določenih okoliščinah lahko pridejo do 
podatkov s pomočjo koordinatorjev oziroma drugih zastopnikov, ki delujejo v korist otroka. 
 
3. ZAKAJ SE ZBIRAJO PODATKI 
Podatke  zbirajo za obračun stroškov, povezanih z obiskovanjem tabora, oziroma za pripravo ter izvrševanje pogodbe med 
družino gostiteljico in jezikovno šolo. 
 
4. KOLIKO ČASA SE PODATKI HRANIJO 
Podatki se hranijo izključno za namen tabora in so po končanem taboru uničeni takoj, ko se jih več ne potrebuje, najkasneje v 14 
dneh po koncu tabora, oziroma dokler so podatki potrebni za izvršitev podpisane pogodbe med družino gostiteljico in The 
English Experience. 
 
5. KDO IMA DOSTOP DO PODATKOV 
Zaposleni pri jezikovni šoli The English Eperience, ki so odgovorni za nemoten potek tabora in za zaposlovanje gostujočih učiteljev, 
ter računovodstvo jezikovne šole. Vsi zaposleni so zavezani zakonu o varovanju osebnih podatkov.  
 
Dostop do osebnih podatkov udeležencev tabora in njihovih staršev ali skrbnikov imajo tudi tretje stranke za namen plačil, ki se 
izvajajo  preko naše pooblaščene banke (Lloyds TBS), v skladu z njihovim pravilnikom o zasebnosti. 
 
6. OSEBNI PODATKI IN PRAVICE UDELEŽENCEV TABORA 
Posameznik ima glede svojih osebnih podatkov, do katerih ima The English Experience dostop, naslednje pravice: 

 pravico do obveščenosti o tem,  katere podatke jezikovna šola shranjuje in obdeluje, 

 pravico do dostopa do svojih podatkov, 

 pravico do popravkov podatkov, ki so napačni, 

 pravico do omejevanja obdelovanja podatkov, 

 pravico do prenosljivosti podatkov, 

 pravico do izbrisa osebnih podatkov, 

 pravico do ugovora o obdelavi osebnih podatkov. 
 

7. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV 
The English Experience se zaveda pomena varovanja osebnih podatkov in se z v ta namen izdelanim protokolom zavezuje, da bo 
varovala vaše osebne podatke pred slučajno izgubo, razkritjem,  uničenjem ali zlorabo.  
 

8. KONTAKT 
V primeru dodatnih vprašanj  glede pravilnika o zasebnosti se, prosim, obrnite na jezikovno šolo The English Eperience 
(dpo@englishexp.co.uk). 

 

mailto:dpo@englishexp.co.uk

