PRIJAVNICA
Priprava na izpit iz slovenščine kot drugega in tujega jezika
na osnovni ravni
2. 9. 2020 (16 ur)
Osebni podatki
Ime in priimek: ...................................................................................

Spol: M

Ž

Datum rojstva: ......................................... Kraj rojstva: …...…………………………………………
Država rojstva: ...……………...……....

Državljanstvo: ……………………………………..………….

Stalno prebivališče
Naslov: .............................................................................................................…………………
Poštna številka: ...……............................................. Pošta: …...….......................................
Telefon: …...……................................

E-naslov: …….………….…………………….…....…........

Naslov za obvestila, če je drugačen kot naslov stalnega bivališča:
Naslov: .............................................................................................................…………………
Poštna številka in pošta: ….……............................................................................................

Podatki o plačniku (obkrožite ali izpolnite)
a) isti kot zgoraj (fizična oseba)
b) pravna oseba (izpolnite v nadaljevanju)
Ime organizacije: …...............................................................................................................
Naslov:…………..…………………................................................................................................
Davčna številka: ...…………......………

Davčni zavezanec: DA

Kotizacija mora biti poravnana najkasneje 10 dni pred pričetkom.



NE

Predznanje
Ali ste že obiskovali kak tečaj slovenščine? DA

NE

Število ur tečaja, ki ste ga opravili: …………………..
Kako bi ocenili svoje znanje slovenščine?
a) začetnik
b) nadaljevalec
c) izpopolnjevalec

SEZNANITEV IN SOGLASJE O UPORABI OSEBNIH PODATKOV

Priprave bodo izvedene, če bo prijavljenih vsaj 7 udeležencev. Na priprave se lahko
prijavite s prijavnico najkasneje 7 dni pred začetkom tečaja. Ko bomo prejeli prijavnico,
vam bomo po elektronski pošti poslali račun. Če je zaradi premajhnega števila
kandidatov tečaj odpovedan, vas bomo o tem pravočasno obvestili.
S podpisom prijavnice jamčim za resničnost navedenih podatkov v prijavnici.
S podpisom potrjujem, da sem seznanjen, da Javni zavod Ljudska univerza Škofja
Loka v skladu z veljavno zakonodajo o varovanju osebnih podatkov zbira, uporablja
in hrani moje osebne podatke za namen izvedbe aktivnosti, vodenja evidenc, izdelave
dokumentov ter za namen poročanja financerjem in drugim pristojnim nadzornim
organom.
S podpisom potrjujem, da sem seznanjen in soglašam, da Javni zavod Ljudska
univerza Škofja Loka zbrane osebne podatke obdeluje v statistične, razvojno in
znanstveno-raziskovalne namene za spremljanje izobraževalne dejavnosti. Obdelovanje
mojih osebnih podatkov v te namene dovoljujem v obliki, iz katere ne bo razvidna moja
identiteta.
S podpisom soglašam, da Javni zavod Ljudska univerza Škofja Loka objavi
fotografije in posnetke, ki nastanejo med izobraževanjem, za promocijske namene in
informiranje širše javnosti o izobraževalni dejavnosti Javnega zavoda Ljudska univerza
Škofja Loka. Soglasje lahko kadarkoli prekličem na: info@lu-skofjaloka.si.
S podpisom soglašam, da Javni zavod Ljudska univerza Škofja Loka vodi in
uporablja v prijavnici naveden elektronski naslov in telefonsko številko za namen
obveščanja o aktualnih aktivnostih in dogodkih Javnega zavoda Ljudska univerza
Škofja Loka. Soglasje lahko kadarkoli prekličem na: info@lu-skofjaloka.si.
Datum: …...............................................................................................................................
Podpis:…………..…………………................................................................................................
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