PRIJAVA NA IZPIT
GOETHE-INSTITUT LJUBLJANA
ODRASLI
Prosimo, pošljite izpolnjeni in podpisani obrazec na:
Izpolnjevanje prijavnice:
1. shraniti
2. izpolniti
3. ponovno shraniti
4. natisniti
5. podpisati
6. poslati po pošti, faksu ali elektronski pošti

Goethe-Institut Ljubljana
Mirje 12, 1000 Ljubljana
ali
Info-ljubljana@goethe.de

Izpolni Goethe-Institut:
PTN: ______________ Rechnungsnr: ______________bezahlt am: ________________ benachrichtigt: ___________

1. OSEBNI PODATKI
*  gospa  gospod

* Priimek (kot v potnem listu)

* Ime (kot v potnem listu)

* Ulica, hišna številka

* Poštna številka

* Kraj

* Država

Materni jezik

* Datum rojstva

* Kraj in država rojstva

* Telefonska številka

* Elektronski naslov

*Učitelj/ica, pri katerem/i ste se
učili nemščino v zadnjih šestih
mesecih:
*Obiskoval/a sem tečaj nemščine na Goethe-Institutu:
 Ne
 Ja
Če ja:
Stopnja tečaja/kraj:___________________________________________________leto:______________

* Polja, označena z zvezdico, so obvezna.
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2. IZBIRA IZPITA
*Prosimo izberite izpit in dopolnite termin izpita:
Izpit

Termin

Pristojbina za izpit

 Start Deutsch 1 (A1)
€55
___________________________________
 Goethe-Zertifikat A2
€65
___________________________________
 Goethe-Zertifikat B1
Moduli:
 Lesen
 Hören
 Schreiben
 Sprechen

€145
Modul: €50
___________________________________

 Goethe-Zertifikat B2
Moduli:
 Lesen
 Hören
 Schreiben
 Sprechen

___________________________________

€155
Modul: €55

 Goethe-Zertifikat C1
€175
___________________________________
 Goethe-Zertifikat C2: GDS
Moduli:
 Lesen
 Hören
 Schreiben
 Sprechen

€185
Modul: €65
___________________________________

3. PLAČILO
Prosimo upoštevajte: Po prejemu prijavnice vam bomo po elektronski pošti poslali račun za
pristojbino za izpit. Prosimo, da pristojbino za izpit poravnate v roku.
*Prosimo, izberite:


Plačati želim preko bančnega nakazila.



Izpit bo plačalo podjetje:

_______________
Naslov:
_______________________________
Davčna številka:
______________

Ime podjetja:
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4. IZJAVA (obvezno izpolnite)
Potrjujem udeležbo na izpitu, kakor tudi pravilnost mojih podatkov.
Potrjujem, da sem seznanjen/a in sprejemam splošne pogoje poslovanja za izpite GoetheInstituta Ljubljana, izpitni red ter določila za izvedbo posameznih izpitov, ki so navedeni na
spletni strani.
Kandidati s posebnimi potrebami najdejo dodatne informacije na naši spletni strani.
,

✗
kraj

_______________
datum

podpis udeleženke/udeleženca

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.
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 izpitu.
Seznanjen/a sem, da imam pravico do vpogleda, 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 vsak čas pisno prekličem, preko
elektronske pošte na naslov info-ljubljana@goethe.de.

,

✗
kraj

_______________
datum

podpis udeleženke/udeleženca
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6. NOVIČNIK
Soglašam, da lahko Goethe-Institut moje podatke uporablja 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, po telefonu ali elektronski pošti posreduje
ustrezne novice, reklamo ali informacije, npr. o kulturnih dogodkih ali o ponudbi tečajev
Goethe-Instituta. 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 info-ljubljana@goethe.de.

,

✗
kraj

_______________
datum

podpis udeleženke/udeleženca

