Oddelek za slovenistiko
Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik
Izpitni center

IZPIT IZ ZNANJA SLOVENŠČINE PO PROGRAMU SDTJ

PRIJAVNICA

Vsi podatki v prijavnici so obvezni. Prosimo, pišite s tiskanimi črkami.

PODATKI O KANDIDATU/KANDIDATKI
1. OSEBNI PODATKI

2. ROJSTNI PODATKI

IME
PRIIMEK
SPOL

EMŠO*
moški a

KRAJ ROJSTVA

ženski

DRŽAVA ROJSTVA
MATERNI JEZIK
*

OZIROMA DATUM ROJSTVA, ČE EMŠO NI DOLOČENA

4. STATUS

3. IZOBRAZBA
STOPNJA IZOBRAZBE

STATUS

NEDOKONČANA OSNOVNA ŠOLA
OSNOVNA ŠOLA

ZAPOSLEN

ŠTUDENT

NEZAPOSLEN

UPOKOJENEC

5. ALI STE OBISKOVALI KAKŠEN TEČAJ SLOVENŠČINE?

POKLICNA ŠOLA
SREDNJA ŠOLA

DA

VIŠJA ALI VEČ

NE

6. KONTAKTNI PODATKI
ULICA IN HIŠNA ŠT.
POŠTA IN KRAJ

DRŽAVA

ELEKTRONSKI NASLOV

TELEFONSKA ŠTEVILKA

PODATKI O IZPITU
RAVEN

VSTOPNA (A1)

OSNOVNA (A2- B1)

VIŠJA (B2)

RAVEN ODLIČNOSTI (C1-C2)

MOTIV ZA OPRAVLJANJE IZPITA

DELO

DRŽAVLJANSTVO

ŠOLANJE

DRUGO:

PLAČNIK RAČUNA ZA IZPIT

SAM

MNZ

ZRSZZ

PODJETJE

DATUM IZBRANEGA IZPITNEGA ROKA

DATUM:

PODPIS KANDIDATA/KANDIDATKE:

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva cesta 2, 1000 Ljubljana osebne podatke potrebuje zaradi izvedbe izpita iz znanja slovenščine po programu SDTJ,
komuniciranja v zvezi z njim in plačila (pravna podlaga je 6/1(b) člen GDPR). Podatke bomo hranili, dokler bo podano vaše soglasje za obveščanje. Če nam svojih osebnih
podatkov ne želite posredovati, se na izpit ne morete prijaviti. Če ste se strinjali, da vam pošiljamo obvestila, nam dajete svojo privolitev (6/1(a) člen GDPR). V tem primeru
bomo vaše osebne podatke hranili do preklica privolitve. Privolitev lahko kadar koli prekličete s sporočilom na elektronski naslov center-slo@ff.uni-lj.si. Preklic privolitve ne
vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je izvajala do preklica. Obveščamo vas, da lahko kadar koli uveljavljate pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov, popravek,
izbris (v primeru osebne privolitve), pravico do omejitve obdelave (v primerih, določenih z GDPR) in pravico do prenosljivost i podatkov. Za vprašanja v zvezi z varstvom osebnih
podatkov se lahko obrnete na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov Univerze v Ljubljani na elektronski naslov dpo@uni-lj.si. Če menite, da vaših pravic ne uresničujemo
ustrezno, se lahko pritožite Informacijskemu pooblaščencu RS (ip-rs.si).
S podpisom jamčim za resničnost navedenih podatkov. V primeru navajanja neresničnih podatkov kandidat/kandidatka kazensko in materialno odgovarja.
Prav tako soglašam, da CSDTJ zbira, vodi in uporablja moje podatke za namen izdelave dokumentov, statistične obdelave podatkov in vodenja evidence o opravljenih izpitih.
Soglašam tudi, da se moji odgovori v testu uporabljajo za izobraževalne in raziskovalne namene. Vsi podatki bodo brezpogojno varovani v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo
osebnih podatkov.

