LOGOS.SI d.o.o.
Ulica Mirka Vadnova 8
4000 Kranj

Storitev eSporočila
Z elektronskimi sporočili ste starši (ali skrbniki) dnevno ali tedensko obveščeni o dogajanju pri pouku
– o izostankih, pohvalah, grajah, manjkajočih domačih nalogah, pridobljenih ocenah in
napovedanem ocenjevanju znanja. Šola določi, katere podatke bo pošiljala na e-naslov ali mobilni
telefon. Hitra in ažurna informacija bo izboljšala vašo komunikacijo s šolo in z otrokom.
Za naročilo storitve eSporočila pošljite izpolnjen obrazec na mail polona.pegan@logos.si ali naslov
LOGOS.SI d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 8, 4000 Kranj.
Naziv šole*:
Kraj šole:
Ime in priimek učenca*:
Naslov učenca*:
Oddelek*:

Soglašam, da se me obvešča na
navedene kontaktne podatke:
Ime in priimek:*

Prvi starš/skrbnik

Drugi starš/skrbnik

E-naslov:
Mobilna številka:
*Podatek je za naročnika obvezen.
Če se na eSporočila naročata oba starša oz. več skrbnikov, morata biti oba podpisana na prvi strani. V nasprotnem
primeru bomo eSporočila vklopili samo tistemu staršu, ki bo spodaj podpisan.

Seznanjen sem, da LOGOS.SI moje osebne podatke obdeluje v skladu s Splošno uredbo o varstvu
podatkov (GDPR) in Pravili varstva osebnih podatkov, ki so dostopna na portalu Lo.Polis
(www.lopolis.si) - Varstvo osebnih podatkov. Navedeni podatki se obdelujejo izključno za namen
izvajanja storitve eSporočila in se hranijo v skladu z zakonsko določenim obdobjem.
V/Na____________________________,

V/Na____________________________,

dne_____________________________.

dne_____________________________.

Ime in priimek prvega starša/skrbnika

Ime in priimek drugega starša/skrbnika

_________________________________

_________________________________

Podpis starša/skrbnika

Podpis starša/skrbnika

_________________________________

_________________________________
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OZNAČITE želeni način prejemanja elektronskih sporočil:

Tedensko
Tedensko
za 2 starša
Dnevno
Dnevno
za 2 starša

Povzetek izostankov in ocen
Povzetek izostankov in ocen

Šolsko leto 2018/19*
12 €/leto
18 €/leto

Dnevni izostanki, ocene, pohvale, graje, manjkajoče
domače naloge, napovedano ocenjevanje znanja **
Enaki podatki se pošiljajo na dva e-naslova ali
telefonski številki.

24 €/leto
34 €/leto

*Cena velja do zaključka šolskega leta 2018/19 in že vključuje DDV.
** SMS sporočilo vsebuje število pohval, graj in domačih nalog, e-pošta pa besedilo v celoti.

S podpisom potrjujem, da v celoti sprejemam splošne pogoje storitve eSporočila podjetja LOGOS.SI, ki
so objavljeni na spletni strani www.lopolis.si.
V/Na____________________________, dne_____________________________.

Ime in priimek starša/skrbnika _________________________________

Podpis starša/skrbnika
_________________________________

Za vsa dodatna vprašanja nam pišite na e-naslov: polona.pegan@logos.si.
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