PRIJAVA NA TEČAJ NEMŠČINE
ZA ŠTUDENTE PRAVNE FAKULTETE
JESENSKI SEMESTER (oktober 2018 – januar 2019)
Izpolni Goethe-Institut:
KTN: ______________, Rechnungsnr: _____________________, bezahlt am: __________________________, GER: ________

Navodilo: Če imate predzanje, a še niste obiskovali tečaja nemščine na Goethe-Institutu, je
potrebno pred začetkom tečaja opraviti uvrstitveni test. Z njim bomo določili stopnjo
vašega jezikovnega znanja.
Uvrstitveni test: 17. 10. 2018, 15.00-17.00
Prijava na uvrstitveni test ni potrebna.
Rok za prijavo na tečaj: 12. oktober 2018

1. OSEBNI PODATKI
*  gospa  gospod

* Priimek (kot v potnem listu)

* Ime (kot v potnem listu)

* Ulica, hišna številka

* Poštna številka

* Kraj

* Država

* Državljanstvo

Poklic

* Telefonska številka

* Elektronski naslov

* Datum rojstva

* Kraj in država rojstva

* Polja, označena z zvezdico, so obvezna.

Podatki o predznanju
Obiskoval/a sem tečaj nemščine na

Opravil/a sem že izpit Goethe-Zertifikat:

Goethe-Institutu:

 Ne

 Ne

 Ja

 Ja

Stopnja izpita:_____________________

Stopnja tečaja:_______________

leto:______________

leto:______________

Goethe-Institut Ljubljana
Mirje 12
1000 Ljubljana
T +386 1 3000 311
F +386 1 3000 319
info-ljubljana@goethe.de
www.goethe.de/ljubljana
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2. IZBIRA TEČAJA
_______________

Stopnja tečaja:
 splošni tečaj

 blended learning B1.1 (kombinacija pouka v učilnici in online faze)

3. PLAČILO
Prosimo upoštevajte: Vpis na tečaj je zaključen po prejemu pristojbine.
Po uspešni prijavi boste prejeli elektronsko pošto z vašo obvezujočo potrditvijo udeležbe
in dodatnimi informacijami o poteku tečaja.
*Prosimo, izberite:
 Plačati želim preko bančnega nakazila

 en obrok
 trije obroki

 Plačati želim z bančno kartico (Maestro, VISA, Master card, Karanta).

4. IZJAVA
Prosimo, označite:


* Potrjujem udeležbo na tečaju nemščine, kakor tudi pravilnost svojih
podatkov.
Tečaj se prične predvidoma 23. 10. 2018 in traja do ca. 15. 1. 2019.
Tečaj se izvaja enkrat tedensko po tri šolske ure (ena šolska ura je 45
minut) in obsega 30 šolskih ur. Pristojbina za tečaj je 150€.
Blended learning obsega 60 šolskih ur in stane 300€.



* Potrjujem, da sem seznanjen/a in sprejemam Splošne pogoje poslovanja
(www.goethe.de/ljubljana).

,

✗
Kraj

_______________
Datum

Podpis udeleženke/udeleženca

Stran 3 od 3 | Prijava na tečaj nemščine na Goethe-Institutu Ljubljana

5. IZJAVA O SOGLASJU GLEDE ZBIRANJA IN
OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV
S spodnjim podpisom soglašam, da lahko Goethe-Institut moje, ob prijavi podane osebne
podatke (»podatke«) ter podatke v zvezi z izvedbo v prihodnosti z menoj sklenjenih
pogodb posreduje v centralno bazo strank Goethe-Instituta e.V. s sedežem v Münchnu/
Nemčija (»centrala«) za namen shranjevanja podatkov. Te podatke lahko v bazi poveže z
drugimi morebitnimi mojimi že obstoječimi podatki.
Nadalje soglašam, da lahko Goethe-Institut in centrala moje podatke uporabljata zunaj
okvirov pogodbe, za tržne raziskave ter v reklamne in marketinške namene, vezane na
izpolnjevanje obveznosti Goethe-Instituta. Predvsem mi lahko na navedeni naslov po pošti
ali, na lastno željo, po telefonu, faksu, elektronski pošti ali prek SMS sporočila posreduje
ustrezno reklamo ali povpraševanje (»informacije«), npr. o novih ponudbah tečajev GoetheInstituta.
V namen nadzora pristnosti podatkov ter za izdajo nadomestnih potrdil lahko v centralo
posredujete podatke, ki se nanašajo na moje opravljene izpite. Tam se v centralnem
izpitnem arhivu (največ 10 let) hranijo in uporabljajo. V kolikor so to podatki v zvezi z
izpitom za priselitev zakonca, lahko centrala ob povpraševanju nemškega urada temu
potrdi pristnost predloženega certifikata.
Zbiranje osebnih podatkov je prostovoljno. Seznanjen/a sem, da privolitev za zbiranje in
obdelavo osebnih podatkov ni pogoj za sodelovanje na tečaju ali izpitu.
Seznanjen/a sem, da imam pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka,
blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo name.
Mojih podatkov Goethe-Institut ne bo uporabljal preko v tem soglasju naštetih namenov ali
jih posredoval tretjim, razen v primeru utemeljenega obstoja suma zlorabe, navezujoče se
na podatke.
Seznanjen/a sem s tem, da lahko uporabo mojih podatkov za tržne raziskave ter v reklamne
in marketinške namene vsak čas pisno prekličem, preko elektronske pošte na naslov infoljubljana@goethe.de.
Seznanjen/a sem tudi s tem, da s pisno izjavo lahko kadarkoli zahtevam, da se moje osebne
podatke trajno ali začasno preneha uporabljati za namen neposrednega trženja.
Prosimo, če označite:
 Ja, želim prejemati informacije tudi preko elektronske pošte
 Ne, ne želim prejemati informacij tudi preko elektronske pošte

,

✗
Kraj

_______________
Datum

Podpis udeleženke/udeleženca

