
    

 

Učenčevi podatki za AAI račun                                     
 

Ime in priimek učenca: __________________________________________ 

Naslov in poštna številka: ________________________________________ 

Datum rojstva: ____________ 

Razred: __________ 

 

Spol: M    Ž 

 

S podpisom se strinjamo s Pravili uporabe omrežja ARNES: 
http://www.arnes.si/pomoc-uporabnikom/pravila-uporabe-omrezja-arnes.html 

(katerega del je tudi OŠ Brezovica pri Ljubljani). V primeru kršitve pravil se omeji ali 
odvzame pravice za dostop do omrežja ARNES.  

 
S podpisom soglašamo tudi, da lahko Osnovna šola Brezovica, Šolska ulica 15, 1351 

Brezovica pri Ljubljani,  kot upravljavec obdeluje osebne podatke učenca za namen 
vzpostavitve elektronskega identifikacijskega računa (AAI račun) za učenca. 

 
Uporabniško ime in geslo za AAI račun: a) prevzamemo starši  b) prevzame učenec 

 
 

 

Podpis staršev oz. skrbnikov:                       Podpis učenca:  
 

 

Datum:  
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Navodila (so tudi na spletni strani šole https://os-brezovica.si – v rubriki Šola/IKT/AAI računi) : 

• za prvo prijavo: https://os-brezovica.si/files/2022/12/VLOGA-za-dodelitev-AAI.pdf 

• za zamenjavo gesla: https://os-brezovica.si/files/2022/12/Navodila-za-spremembo-gesla-AAI.pdf 

 

  

http://www.arnes.si/pomoc-uporabnikom/pravila-uporabe-omrezja-arnes.html
https://os-brezovica.si/
https://os-brezovica.si/files/2022/12/VLOGA-za-dodelitev-AAI.pdf
https://os-brezovica.si/files/2022/12/Navodila-za-spremembo-gesla-AAI.pdf


    

 

Povzetek pravil uporabe omrežja ARNES  

 

Dostop do omrežja ARNES se dodeljuje učencem izključno za uporabo v izobraževalne namene. Arnes si pridržuje 

pravico do ustreznih ukrepov na omrežju ARNES, če presodi, da uporabnik nedopustno uporablja omrežje. Med ukrepe 

spada onemogočanje dostopa oz. odvzem pravice dostopa do omrežja ARNES. Za nedopustno uporabo omrežja ARNES 

se šteje vsako ravnanje v obliki storitve ali opustitve, zaradi katerega Arnesu ali komu tretjemu nastane ali bi lahko 

nastala škoda ali pa, v kolikor uporablja omrežje ARNES v nasprotju z nameni, zaradi katerih je bilo omrežje 

vzpostavljeno.   

 

Za nedopustno uporabo omrežja ARNES se šteje zlasti: 

 

 − omogočanje dostopa do omrežja tretjim osebam (to vključuje posojanje dodeljenega uporabniškega imena 

komurkoli); 

 − poskus pridobitve in uporabe dostopa, ki je bil dodeljen drugemu uporabniku; 

− namerno motenje in onemogočanje dela drugih uporabnikov omrežja; 

 − uporaba dostopa do omrežja za pridobitniške dejavnosti; 

− oglaševanje po elektronski pošti in pošiljanje verižnih pisem; 

− uničevanje in spreminjanje podatkov, ki so v lasti drugih uporabnikov; 

− kršenje tajnosti ali objava podatkov, ki so v lasti drugih uporabnikov; 

 − objava in pošiljanje podatkov, ki kršijo avtorske pravice; 

− ustvarjanje, pošiljanje ali objavljanje podatkov z žaljivo ali pornografsko vsebino; 

− posredovanje lažnih ali zavajajočih osebnih podatkov servisom na omrežju; 

 − uporaba servisov, ki niso namenjeni javni uporabi; 

 − uporaba programov ali postopkov, katerih namen ali posledica je krnenje integritete in stabilnega delovanja 

računalnika, računalniškega sistema ali omrežja.  

 

OŠ Brezovica pri Ljubljani bo varovala zgoraj navedene osebne podatke in se obvezuje, da bo delovala v skladu z vso 

predmetno zakonodajo o varovanju osebnih podatkov, ki velja v Republiki Sloveniji.  

 

 

Povezave:  

 

AAI prijava: https://aai.arnes.si/ 

 

Oblak365: https://o365.arnes.si/  

 

Office365: https://portal.office.com 

 

 
INFORMACIJA O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV 
 

Osnovna šola Brezovica bo hranila in varovala osebne podatke do preklica tega soglasja oziroma do izpolnitve 

namena  in na način, da ne bo prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam.  
Osnovna šola Brezovica bo omogočila obdelavo oziroma posredovanje osebnih podatkov izključno naslednjim 
pooblaščenim uporabnikom: pooblaščenim zaposlenim šole, pooblaščenim osebam, ki obdelujejo osebne podatke 
pri pogodbenem obdelovalcu, ter osebam, ki izkažejo pooblastilo za dostop do osebnih podatkov v okviru zakona 
oziroma podzakonskih predpisov. Osnovna šola ne uporablja avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z 
oblikovanjem profilov. Če zahtevani osebni podatki ne bodo zagotovljeni, vzpostavitev elektronskega 

identifikacijskega računa za učence ne bo mogoča. 
 
Starši imajo v zvezi z osebnimi podatki, ki se nanašajo nanje in na njihovega otroka, pravico seznanitve, dopolnitve, 
popravka, omejitve obdelave, izbrisa, prenosljivosti in ugovora (vključno s pravico do pritožbe pri Informacijskem 
pooblaščencu in sodnim varstvom pravic). 
 
Podrobnejše informacije o načinu ravnanja osnovne šole z osebnimi podatki, so na voljo preko kontaktnih podatkov 

pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: dpo@virtuo.si ali na Osnovni šoli Brezovica, Šolska ulica 15, 1351 
Brezovica pri Ljubljani. 

https://aai.arnes.si/
https://o365.arnes.si/
https://portal.office.com/
mailto:dpo@virtuo.si

