IZJAVA ZA DOSTOP DO PORTALA e-VKO
Portal e-VKO1 je spletna storitev, ki nudi več elektronskih kariernih vprašalnikov.
Pripomočki so namenjeni uporabi pri dejavnostih vseživljenjske karierne orientacije v
osnovnih in srednjih šolah, kariernih centrih, zavodih, agencijah ter organizacijah, kjer
svetovalne aktivnosti izvaja ustrezno usposobljen strokovnjak.

PODATKI O SVETOVALNEM DELAVCU
Ime:
Priimek:
Naziv delodajalca:
Naslov delodajalca:
Elektronski naslov za prijavo v portal2:
Telefon:

ŽELIM DOSTOP DO
Označi Vrsta vprašalnika
Vprašalnik stilov odločanja za srednješolce (VSO – SŠ)
Vprašalnik o težavah pri kariernem odločanju za srednješolce (VTKO –
SŠ)
trije vprašalniki iz Kompleta za karierno odločanje v osnovni šoli:
Vprašalnik težav pri kariernem odločanju za osnovnošolce (VTKO-OŠ),
Vprašalnik vključenosti staršev v karierno odločanje otrok (VVS - verzija
za učence ter verzija za starše).

1

Portal e-VKO je v lasti Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. Portal in vsebujoči elektronski vprašalniki
so bili razviti s pomočjo sredstev Evropskega socialnega sklada, v sklopu projekta »Razvoj storitev VKO in
nadaljnja krepitev NKT za VKO«, zato je uporaba za strokovne delavce in testirance brezplačna.
2
Navedeni elektronski naslov naj bo službeni - za potrebe pošiljanja potrditvenih sporočil, obvestil o zaključenih
vprašalnikih in drugih relevantnih obvestil ter podatkov za uporabo portala.

1

NASTAVITEV PREJEMANJA OBVESTIL
želim prejemati obvestila o zaključenih vprašalnikih na elektronski naslov
(za izklop funkcionalnosti pišite na vko@ess.gov.si)

S podpisom jamčim, da bom:









testirancem (otrokom in staršem oz. zakonitim zastopnikom) zagotovil ustrezno
strokovno interpretacijo rezultatov;
na splošno skrbel za etično rabo portala v skladu s strokovnimi Etičnimi
smernicami IAEVG;
pridobil pisna soglasja staršev oz. zakonitih zastopnikov za uporabo osebnih
podatkov na portalu e-VKO v procesu kariernega svetovanja. V okviru soglasja
bom poskrbel za ustrezno seznanitev o namenu dodelitve vprašalnikov, o
hranjenju podatkov za največ 2 leti, o anonimizaciji in uporabi podatkov v
raziskovalne namene po tem času ter o pravici, da lahko svojo privolitev
kadarkoli prekličejo, omejijo, spremenijo ali zahtevajo izbris podatkov;
bom zagotovil ustrezno varovanje podatkov, vnesenih na portal ali pridobljenih
z vprašalniki;
bom z vprašalniki ravnal skrbno, jih ne bom prepisoval, kopiral, posredoval ali
kako drugače razmnoževal (ne celote, ne posameznih delov), saj so avtorsko
zaščiteni;
bo uporaba portala in samodejna interpretacija vprašalnikov za testirance
brezplačna.

Strinjam se, da obdelovalec podatkov moje osebne podatke hrani in obdeluje za
namen uporabe portala e-VKO do preklica. Morebitne spremembe podatkov bom javil
takoj ob nastanku spremembe, najkasneje pa v 8 dneh od nastanka.

V _________________, dne ________

Podpis:______________________
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