Konfucijeva učilnica Koper univerze na Primorskem
普利莫斯卡大学 科佩尔孔子课堂

PRIJAVNICA ZA TEČAJ KITAJSKEGA SLIKARSTVA
2022/2023
Vpišite spodnje podatke, ki jih potrebujemo za namen organizacije in izvedbo tečaja (urnik,
spremembe urnika, nastopi, prireditve…)
Tečaj se bo izvajal ob ponedeljkih, med 17:00 in 18:30
Ime in priimek: _______________________________________________________________
Naslov (ulica, kraj, poštna št.):
___________________________________________________________________________
Elektronski naslov:
___________________________________________________________________________
Telefonska številka:
___________________________________________________________________________
Ime in priimek plačnika (če je plačnik druga oseba):
___________________________________________________________________________
PRIVOLITEV
V skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov dajem upravljalcu, Konfucijevi učilnici
Koper Univerze na Primorskem (v nadaljevanju KUK UP) prostovoljno izrecno privolitev, da
zgoraj vpisane osebne podatke obdeluje tudi za naslednje namene (obkrožite da ali ne):

NAMEN
DA

NE

Fotografiranje in snemanje posnetkov

DA

NE

Uporaba slikovnega in video materiala na spletni strani in ostalih medijskih
kanalih UP FHŠ in KUK UP

DA

NE

Uporaba slikovnega materiala v promocijske namene (letaki, posterji)

DA

NE

Prejemanje obvestil o aktualnih dogodkih (tečaji, delavnice, enkratni
dogodki), ki jih organizira ali soorganizira KUK UP

DA

NE

Posredovanje informacij v zvezi s tečajem kitajskega slikarstva

Konfucijeva učilnica Koper univerze na Primorskem
普利莫斯卡大学 科佩尔孔子课堂

S svojim podpisom potrjujem, da sem seznanjen s svojimi pravicami v zvezi s posredovanimi
osebnimi podatki in sicer da lahko:
-

s podpisom dovoljujem Konfucijevi učilnici Koper UP, da moje podatke shranjuje in
obdeluje za označene namene eno leto po zaključku tečaja;

-

zahtevam lahko dostop do svojih osebnih podatkov, popravek, izbris ali prenos teh
podatkov in omejitev njihove obdelave, ali podam ugovor zoper obdelavo;

-

vložim lahko pritožbo pri pristojnem nadzornem organu, če menim, da upravljavec
osebnih podatkov krši predpise o varovanju osebnih podatkov;

-

se posredovani osebni podatki ne bodo obdelovali za noben drug namen, kot
navedeno zgoraj;

-

informacije o upravljalcu, pooblaščeni osebi za varstvo osebnih podatkov ter druge
informacije v zvezi z uporabo in varovanjem osebnih podatkov uporabnikov lahko
preberem na spletnem naslovu www.upr.si.

Prosimo vas, da izpolnjeno in podpisano prijavnico oddate do 8.11.2022,
•

po pošti na naš naslov Konfucijeva učilnica Koper UP, Titov trg 5, 6000 Koper ;
•

skenirano po elektronski pošti na kuk_up@upr.si
Število mest je omejeno.
S tečajem pričnemo v ponedeljek, 14.11.2022.

Kraj in datum:
______________________________

Podpis:
__________________________________

Konfucijeva učilnica Koper Univerze na Primorskem, Titov trg 5, 6000 Koper
Tel. št.: +386 (0)5 611 76 68 ali +386 (0)31 381 788
Elektronski naslov: kuk_up@upr.si
https://www.fhs.upr.si/sl/oddelki/konfucijeva-ucilnica-koper

