
Izjava o suglasnosti roditelja za dodatnu jezičnu potporu u dječjim vrtićima (SPATZ) u saveznoj pokrajini Baden-Württemberg  

Izjava o suglasnosti roditelja za vrtićku godinu _______ 

za sudjelovanje u jezičnoj potpori u dječjim vrtićima (SPATZ) 

savezne pokrajine Baden-Württemberg 

 
 

 

Poštovani roditelji, 

 

naša vrtićka ustanova ________________________________________________________  

želi iskoristiti financijsku potporu savezne pokrajine Baden-Württemberg za dodatnu jezičnu potporu u 

dječjim vrtićima. 

 

Uz program podrške „Potpora za jezičnu potporu u svim ustanovama za skrb o djeci za djecu 
s dodatnim potrebama (Direktiva SPATZ)” djeci s dodatnim jezičnim potrebama tijekom 

boravka u dječjem vrtiću trebala bi se pružiti podrška uz posebnu ponudu jezične potpore, 
koja nadilazi općenitu jezičnu potporu u vrtićima. 

Više informacija o dodatnoj jezičnoj potpori u dječjim vrtićima možete pronaći na stranici 

www.sprachfoerderung-bw.de. 

 

Ministarstvo kulture zadužilo je saveznu banku L-Bank za provedbu postupka financiranja. 

Relevantnu dokumentaciju možete pregledati na stranici www.l-bank.de/SPATZ. 

 

Ustanovili smo da za vaše dijete dodatna potpora razvoja jezika ima smisla i da je ona poželjna te da 

postoji potreba za dodatnom jezičnom potporom unutar grupe. Više vam o tome možemo reći u 

osobnom razgovoru s vama. 

 

Bilo bi nam jako drago kad bi vaše dijete sudjelovalo u predviđenoj mjeri dodatne jezične potpore u 

našoj ustanovi. Kako bismo se mogli prijaviti i dobiti potporu za ovu mjeru koju dodjeljuje savezna 

pokrajina, potrebno je ispuniti određene preduvjete. U to se ubraja i suglasnost roditelja za 

sudjelovanje njihove djece. 

 

Zato vas molimo da nam svojim potpisom dodijelite suglasnost za sudjelovanje vašeg djeteta u ovoj 

mjeri. Uvjeravamo vas da u okviru podnošenja zahtjeva nikakvi osobni podaci vašeg djeteta neće biti 

podijeljeni s trećim stranama i da ćemo se pridržavati propisa saveznog zakona o zaštiti podataka 

savezne pokrajine Baden-Württemberg. 

 

 

Unaprijed vam zahvaljujemo na suglasnosti. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

http://www.sprachfoerderung-bw.de/
http://www.l-bank.de/SPATZ


Izjava o suglasnosti roditelja za dodatnu jezičnu potporu u dječjim vrtićima (SPATZ) u saveznoj pokrajini Baden-Württemberg  

 

Suglasnost: 
 

 Ovime potvrđujem da pristajem da moje dijete 
___________________________________ 
      sudjeluje da dodatnoj jezičnoj potpori koju podupire savezna pokrajina Baden-
Württemberg u 

      dječjim vrtićima (SPATZ). Upoznat/a sam s time da se sudjelovanje odvija na 
dobrovoljnoj osnovi.  

 Dajem suglasnost da za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpore za financiranje 
ove dodatne jezične potpore vrtićka ustanova po potrebi smije podijeliti ime i 
datum rođenja mojeg djeteta s bankom Landeskreditbank Baden-Württemberg- 
Förderbank (L-Bank).  

     Podatke vašeg djeteta u osnovi će obrađivati samo ustanova za skrb djece. 
Samo u slučaju probnog testiranja podaci vašeg djeteta mogu se proslijediti 
banci Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank (L-Bank). Banci L-
Bank potrebni su navedeni podaci za ispunjavanje zahtijeva za obaveznom 
provjerom uvjeta prihvatljivosti. Upoznat/a sam s tim da bez ove suglasnosti nije 
moguće da moje dijete sudjeluje u jezičnoj potpori.  

 
Ova je suglasnost dobrovoljna i u budućnosti ju je moguće u bilo kojem trenutku povući. Pritom se 
opoziv može odnositi samo na jedan dio prethodno dodijeljene suglasnosti. Opoziv suglasnosti ne 
utječe na zakonitost izvršene obrade osobnih podataka, koji su obrađeni na temelju suglasnosti do 
trenutka opoziva suglasnosti. Ako se suglasnost ne dodijeli ili se ona opozove, neće doći do 
nikakvih negativnih posljedica. 
 
Odgovorno mjesto za obradu osobnih podataka je Ministarstvo kulture, mladih i sporta.  
  
Osobni se podaci obrađuju na temelju vaše suglasnosti. 
Osobni podaci će nakon završetka jezične potpore iz zakonskih razloga i dalje biti spremljeni, a 
zatim će se izbrisati.   
 

Od ustanove za skrb djece imate pravo zatražiti informacije o vašim osobnim podacima, a također 
imate i pravo na ispravljanje, brisanje ili ograničavanje podataka te pravo na opoziv obrade i 
prosljeđivanja podataka. Osim toga, imate pravo na upućivanje pritužbe nadzornom tijelu za 
zaštitu podataka, saveznom povjereniku za zaštitu podataka i slobodu informacija savezne 
pokrajine Baden-Württemberg.  

 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
Datum, potpis(i)1, 2 

 

 

1 Potpis uvijek trebaju dati svi skrbnici, osim ako roditelji skrbnici žive odvojeno i dijete uz suglasnost jednog roditelja ili na temelju 
zakonske odluke živi s drugim roditeljom. U tom je slučaju dovoljan potpis onog roditelja s kojim dijete živi. 
 
2 Ovaj obrazac nije potrebno (ako nije potpisan) vratiti ako se ne dodjeljuje suglasnost. 
 

 

 
 

      
     Izjava o suglasnosti ostaje kod nosača i potrebno ju je predočiti banci L-Bank na zahtjev. 
 
 
 
 


