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Prijavnica OŠ IVANA SKVARČE za osebni dostop do storitev ArnesAAI
Osnovna šola Ivana Skvarče učencem in zaposlenim omogoča uporabo E-identitet (AAI-račun). Šola kot
članica federacije ArnesAAI tako omogoča svojim uporabnikom dostop do mnogih uporabnih storitev, ki
so podprte s strani Arnesa. Najbolj uporabljene so spletne učilnice in brezžično omrežje Eduroam.

PRAVILA UPORABE OMREŽJA EDUROAM, ki veljajo tudi za vse druge storitve ArnesAAI
Dostop do omrežja EDUROAM se dodeljuje zaposlenim in učencem izključno za uporabo v izobraževalne namene.
Osnovna šola Ivana Skvarče si pridržuje pravico do ustreznih ukrepov na omrežju EDUROAM, če presodi, da
uporabnik nedopustno uporablja omrežje. Med ukrepe spada onemogočanje dostopa oz. odvzem pravice dostopa
do omrežja. Za nedopustno uporabo omrežja EDUROAM se šteje vsako ravnanje v obliki storitve ali opustitve, zaradi
katere Osnovni šoli Ivana Skvarče ali komu tretjemu nastane ali bi lahko nastala škoda, ali pa uporablja omrežje
EDUROAM v nasprotju z nameni, zaradi katerih je bilo omrežje vzpostavljeno. Za nedopustno uporabo omrežja
EDUROAM se šteje zlasti:
1. omogočanje dostopa do omrežja tretjim osebam (vključuje posojanje dodeljenega uporabniškega imena
komurkoli),
2. poskus pridobitve in uporabe dostopa, ki je bil dodeljen drugemu uporabniku,
3. namerno motenje in onemogočanje dela drugih uporabnikov omrežja,
4. uporaba dostopa do omrežja za pridobitniške dejavnosti,
5. oglaševanje po elektronski pošti in pošiljanje verižnih pisem,
6. uničevanje in spreminjanje podatkov, ki so v lasti drugih uporabnikov,
7. kršenje tajnosti ali objava podatkov, ki so v lasti drugih uporabnikov,
8. objava in pošiljanje podatkov, ki kršijo avtorske pravice,
9. ustvarjanje, pošiljanje ali objavljanje podatkov z žaljivo ali pornografsko vsebino,
10. posredovanje lažnih ali zavajajočih osebnih podatkov servisom na omrežju,
11. uporaba servisov, ki niso namenjeni javni uporabi,
12. uporaba programov ali postopkov, katerih namen ali posledica je kršenje integritete in
stabilnega delovanja računalnika, računalniškega sistema ali omrežja.

Osnovna šola Ivana Skvarče bo varovala osebne podatke in se obvezuje, da bo delovala v skladu z vso
predmetno zakonodajo o varovanju osebnih podatkov, ki velja v Republiki Sloveniji.

OBVESTILO O ZASEBNOSTI
Osebne podatke obdelujemo v elektronski obliki (imeniku uporabnikov) z namenom dodelitve E-identitet (AAI-račun
oz. uporabniško ime, elektronski poštni naslov). Z osebnimi podatki v skladu z opisanim namenom upravlja šola.
Nekatere obdelave potekajo na strežnikih Arnesa, ki šoli zagotavlja storitve v okviru Sporazuma o članstvu v omrežju
ARNES, podatke pa obdeluje zgolj z namenom zagotavljanja storitev. Pri uporabi storitev v federaciji ArnesAAI se
noben osebni podatek iz imenika ne posreduje storitvam brez vednosti (in pristanka) uporabnika. EMŠO se uporablja
zgolj za enolično dodelitev digitalne identitete in se ne posreduje v nobene druge namene.
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PRIJAVNICA ZA UČENCE
Izpolnite čitljivo v velikimi tiskanimi črkami

Ime:
Priimek:
Razred:
EMŠO:

IZJAVA
________________________________________________izjavljam,
(ime in priimek učenca/učenke) VELIKE TISKANE ČRKE!

 Strinjam se, da Osnovna šola Ivana Skvarče na podlagi Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS,
št.59/99) in skladno z evropsko splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) ter opisanim namenom obdeluje
in uporablja moje osebne podatke v okviru dodeljevanja osebnega dostopa do storitev omrežja Arnes oz.
federacije ArnesAAI za potrebe Osnovne šole Ivana Skvarče.
 Razumem in soglašam, da se ti podatki obdelujejo tudi na strežnikih oz. aplikacijah Akademske in
raziskovalne mreže Slovenije - javnega zavoda Arnes, s katerim ima šola preko Sporazuma o članstvu v
omrežju ARNES urejeno tudi pogodbeno obdelavo osebnih podatkov.
 Obvezujem se, da bom storitve AAI uporabljal v skladu z zgoraj navedenimi pravili in splošnimi pravili
omrežja Arnes ter omrežja EDUROAM
 Soglašam z uporabo elektronske pošte, za katero ob ArnesAAI prijavi priskrbi šola

Kraj in datum;_______________

Podpis staršev/skrbnika:_____________________ Podpis učenca/učenke:_______________________
Dostop z uporabniškim imenom in geslom velja, dokler ima učenec status učenca Osnovne šole Ivana Skvarče. Za učence, ki so
zaključili šolanje, je dostop omogočen do 30. septembra po zaključku tekočega šolskega leta.
Za vse dodatne informacije se lahko obrnete na šolskega računalnikarja, Aleša Prapertnika, preko elektronske pošte
info@os-iskvarce.si ali preko tel. št. 03 56 69 923.

2/2

