eAsistent
Dodatno pojasnilo v zvezi z varnostnimi kodami in storitvijo eAsistent za
starše
Varnostne kode in šolski “GDPR" portal smo v eAsistentu pripravili po uveljavitvi Splošne
uredbe za varstvo podatkov leta 2018, zaradi vse večje potrebe po zagotavljanju pravilnosti
kontaktnih podatkov staršev (mobilna številka, e-mail), ki jih šole zbirajo na podlagi zakona ali
na podlagi pisnih privolitev staršev. Z razdelitvijo varnostnih kod staršem šoli zagotovimo, da
izvaja ukrepe, ki jih predpisuje GDPR uredba – podatki morajo biti obdelani zakonito, pošteno
in na pregleden način, morajo biti točni in posodobljeni in zagotavljati se mora ustrezno
varnost osebnih podatkov.
Starši z vpisom varnostne kode potrdite, da ste pooblaščeni za dostop do podatkov o otroku.
Ob vstopu v GDPR portal vpišete kontaktni telefon in e-mail naslov (neobvezno), ki ga nato
potrdite z varnostno kodo.
Z vpisom varnostne kode zagotovite, da ste vnesli točne in posodobljene kontaktne podatke
in ste tako vi in šola brez skrbi, da prava oseba dobi vaša sporočila in ostali učni material.
Ker komunikacija v času epidemije primarno poteka po elektronskih poteh, je ključno, da
sporočila prihajajo do pravih naslovnikov.
Mnoge šole so varnostne kode staršem razdelile ob pričetku šolskega leta. Naše osnovno
priporočilo je, da varnostne kode starši prevzamete osebno, saj s tem potrdite svojo
istovetnost.
Zaprtje šol in omejitev gibanja v času epidemije seveda onemogoča osebni prevzem
varnostne kode. Zato smo vsem šolam poslali navodila, da staršem, ki svojih kontaktnih
podatkov še niso potrdili, sporočijo varnostno kodo osebno po telefonu. Tako boste
najhitreje vpisali svoje delujoče kontaktne podatke.
Izpostaviti moramo, da vpis varnostne kode in potrditev kontaktnih podatkov v nobenem
primeru ne pogojuje uporabo storitve eAsistent za starše.
Storitev eAsistent za starše je neobvezujoča storitev, namenjena tistim staršem, ki v njej
prepoznajo prednosti uporabe zase in svojega otroka. Starši lahko svojo odločitev o izbiri
elektronske komunikacije s šolo potrdite na GDPR portalu.
Privzeto je izbrana možnost Nočem elektronske komunikacije s šolo, ki pomeni, da boste
starši s šolo lahko komunicirali po ustaljenih poteh (po telefonu in/ali s pomočjo elektronske
pošte, če bodo podatek o e-mailu vpisali).
Staršem, ki bodo izbrali bolj napredne oblike elektronske komunikacije (minimalna ali
popolna elektronska komunikacija), se bo aktiviral Osnovni oz. Plus paket storitev eAsistent
za starše. Priporočamo, da starši izberete vsaj minimalno komunikacijo, saj boste s tem imeli
tudi možnost sami otroku ustvariti uporabniško ime in geslo (v kolikor ga še nima ali
ga je pozabil).
Starši lahko na GDPR portalu kadarkoli spremenite nivoje komunikacije (nočem, minimalno
in popolno) in s tem si tudi spremenite naročniški paket. Vsi paketi, vklopljeni v času
epidemije, so brezplačni in se v začetku naslednjega šolskega leta ne bodo avtomatično
pretvorili v plačljive.
V prilogi pošiljamo tudi PDF navodila kako starši pridobite varnostno kodo za
potrditev kontaktnih podatkov in kako dostopne podatke pridobijo učenci.

VPIS GDPR KODE V EASISTENT – NAVODILA ZA STARŠE
https://www.youtube.com/watch?v=FZtT7y-OqME

