Anmeldung zu den Prüfungen des Goethe-Instituts
Goethe-Institut Sınavlarına Kayıt
Lütfen büyük latin harflerle doldurunuz! İsim, pasaporttaki gibi.
Fit in Deutsch 1
Goethe Zertifikat A2-Fit in Deutsch
Start Deutsch 1
Start 1 / Aile birleşimi
Goethe Zertifikat - A2
B2
C1

Şubat
Haziran
Temmuz
Eylül
Sınav tarihi:______________________

Kişisel Bilgiler
Goethe-Institut Zypern
Markos Drakos Ave. 21
1102 Nicosia

*! Bay ! Bayan
* Soyadı (Pasaporttaki gibi)

* Adı (Pasaporttaki gibi)

c/o

*Sokak/No.

*Posta kodu/ Yer

*Şehir

*Ülke

Anadili

*Telefon (Şehir kodu ile)

*E-Mail

* Doğum tarihi

* Doğum yeri

Vatandaşlık

Daha önce bir Almanca sınavına

Daha önce Goethe-Instıtut’ta bir

katıldım.

Almanca kursuna katıldım.

! Hayır

! Hayır

! Evet

! Evet

Evet ise,

Evet ise,

hangi:__________________________

kurs seviyesi/yer:__________________

İşbu belgeyle, sınava kaydolurken halihazırda geçerli olan sınav yönetmeliğini,
ilgili sınavın uygulama yönergesini ve sınavlar ile ilgili Genel Şart ve Koşullar
tanıdığımı ve kabul ettiğimi beyan ederim. (Yaşı küçük olanların velileri).

,

Yer

Bank account
Hellenic Bank Public Company
Prodromos Branch (131)
Prodromou 25, 1095 Nicosia
IBAN
CY27 0050 0131 0001 3101 6680 9801
SWIFT code (BIC): HEBACY2N
Beneficiary: „Goethe-Institut Cyprus“
or “Goethe-Institut Zypern” or
“Goethe-Institut E.V.”
Reference: Name of candidate

Version: Februar 2018

Almanca ön bilginiz

✗

T +357 22674608
F +357 22669377
anmeldung-nikosia@goethe.de
www.goethe.de/zypern

Tarih

İmza

Muvafakatname
Soyad, ad:_______________________________________
Goethe-Institut´un

yapmış olduğum başvuru çerçevesinde tarafımdan beyan edilen ve

benimle akdedilen gelecekteki sözleşmelerin uygulanmasıyla bağlantılı olarak ortaya
çıkacak şahsımla ilgili verileri ("Veriler"), Münih/Almanya'da yerleşik Goethe-Institut e.V.'nin
("Merkez") merkezi müşteri veri bankasında saklanmak üzere aktarmasına ve bu verilerin
orada tarafıma ait daha önceden bulunması muhtemel diğer verilerle birleştirilmesine
aşağıda yer alan imzamla muvafakat ediyorum.
Ayrıca, bana ait bilgilerin sözleşmenin uygulanması amacının dışında, her biri GoetheInstitut´un sunduğu hizmetlerle ilgili olmak üzere, piyasa araştırması veya reklam ve
pazarlama

amaçlarını

kapsayacak

şekilde

Goethe-Institut

ve

Merkez

tarafından

kullanılmasına, özellikle Goethe-Institut´un yeni kurs seçenekleri hakkındaki bilgilerin, ilgili
reklamın veya başvuruların ("Bilgiler") tarafımdan
bildirilen adres bilgileri doğrultusunda posta yoluyla ya da - eğer benim tarafımdan ayrıca
istenmişse - telefon, faks, e-mail veya SMS aracılığıyla bana ulaştırılmasına muvafakat
ediyorum.

Goethe-Institut Zypern
Markos Drakos Ave. 21
1102 Nicosia
T +357 22674608
F +357 22669377
anmeldung-nikosia@goethe.de
www.goethe.de/zypern
Bank account
Hellenic Bank Public Company
Prodromos Branch (131)
Prodromou 25, 1095 Nicosia
IBAN
CY27 0050 0131 0001 3101 6680 9801
SWIFT code (BIC): HEBACY2N
Beneficiary: „Goethe-Institut Cyprus“
or “Goethe-Institut Zypern” or
“Goethe-Institut E.V.”
Reference: Name of candidate

Bunun dışında, doğruluk kontrolü yapılması ve yedek belgelerin düzenlenmesi amacıyla,
girmiş olduğum sınavlarla ilgili veriler merkeze aktarılabilecek, orada merkezi sınav
arşivinde (en fazla 10 yıl) saklanabilecek ve kullanılabilecektir. Eşlerin aile birleşimi
yapmasına hak kazandıran sınavlar söz konusu olduğunda, Merkez, Alman makamlarının
talep etmesi halinde, tarafımdan ilgili makama ibraz edilen belgenin gerçek olduğunu o
makama teyit edebilir.
Verilerle ilgili olarak gerekçeli bir suistimal şüphesi olmadığı müddetçe, bana ait veriler,
Goethe-Institut tarafından yukarıdaki beyanda bahsi geçen amaçlar dışında kullanılmayacak
ya da üçüncü kişilere aktarılmayacaktır.
Bana ait bilgilerin piyasa araştırması veya reklam ve pazarlama amaçlı olarak kullanılmasını
her zaman reddedebileceğimi biliyorum.
__________________________________________________________________
Yer, Tarih, İmza

Goethe-Institut’un yeniliklerinden ve güncel etkinliklerinden EMail/SMS/Telefon/Fax yoluyla haberdar olmak istiyorum.
! Evet
! Hayır

Version: Februar 2018

