
   

P R I J A V N I C A  

Dvodnevni intenzivni seminar z mag. Miranom Možina - REKA ŽIVLJENJA  

29. in 30. marec 2019 

 

Ime in priimek _____________________________________________ 

Ulica, kraj in poštna številka _________________________________________________ 

Država_____________________________________________________________ 

Telefon__________________________________________________________ 

E- pošta___________________________________________________________ 

Delovno mesto/študentski status______________________________________________________ 

Izobrazba/poklic ___________________________________________________________ 

 

Prijave sprejemamo do petka, 22. 3. 2019 do 13.00 ure oz. do zapolnitve prostih mest. Število mest je 

omejeno zaradi velikosti predavalnice. Cena za udeležbo na dvodnevnem seminarju je 120 eur (95 

eur za študente) in jo poravnate ob prijavi (oz. najkasneje do 22. 3. 2019). V primeru odjave od 

seminarja do 7 dni pred seminarjem, vam povrnemo 50 % plačane kotizacije. Kasneje, plačane 

kotizacije ne vračamo. 

 

Prijavnico pošljite po e-pošti na elektronski naslov brigita.korpar@sfu-ljubljana.si.  

 

Kotizacijo nakažete na račun: 

SFU Ljubljana 

Rovšnikova ulica 2, 1000 Ljubljana 

TRR: SI56  3400 0101 5852 361 

Banka Sparkasse d.d., C. v Kleče 15, Ljubljana 

Namen: Kotizacija - Reka življenja 

 

 
 

 

Kraj in datum __________________                   Podpis udeleženca____________________________ 

 

 

 



 

Fakulteta za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani 

Rovšnikova ulica 2, SI - 1000 Ljubljana 

Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, matična št.: 6428878000, davčna št.: 38029812, 

transakcijski račun: SI56 3400 0101 5852 361 pri banki Sparkasse d.d. 

www.sfu-ljubljana.si 

IZJAVA (obvezno izpolnite) 

 

[1] Udeleženec/ka za namene izvajanja svojih obveznosti za udeležbo seminarju, v skladu s Splošno 

uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR) in v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov 

v Republiki Sloveniji, naročniku (SFU Ljubljana) daje dovoljenje za obdelavo in upravljanje naslednjih 

osebnih podatkov: 

  osnovni osebni podatki (ime in priimek [v nadaljevanju: osnovni osebni podatki], 

     kontaktni podatki (telefonska številka, e-mail) [v nadaljevanju: kontaktni podatki], 

  osnovni osebni podatki in kontaktni podatki, fotografije in avdio-video posnetke: za namene 

raziskav in izobraževanja oziroma promocije (javna objava v različnih oblikah). 

[2] Udeleženec/ka v obsegu, ki je nujen za dosego posameznih namenov, dovoli obdelavo osnovnih 

osebnih podatkov in kontaktnih podatkov računa naslednjim obdelovalcem podatkov: 

  računovodskemu servisu: za potrebe obdelave plačil, 

  skrbniku računalniškega sistema: za potrebe hrambe podatkov, 

  SFU Dunaj. 

[3] Udeleženec/ka je seznanjen, da lahko predmetno privolitev kadarkoli spremeni ali prekliče na ta 

način, da to pisno in osebno sporoči osebi, pooblaščeni za varnost podatkov naročnika (DPO), ne da bi to 

vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki so se na podlagi privolitve izvajale do njegovega preklica. 

[4] Udeleženec/ka je seznanjen še, da ima po GDPR od naročnika: 

- pravico zahtevati dostop do lastnih osebnih podatkov; 

- pravico zahtevati popravek, izbris ali omejitev uporabe osebnih podatkov; 

- pravico do ugovora obdelavi; 

- pravico do prenosljivosti podatkov; 

- pravico, da v primeru kršitev varstva osebnih podatkov o tem s pritožbo obvesti Informacijskega 

pooblaščenca. 

[5] Udeleženec/ka zadevne osebne podatke izvajalca hrani trajno oziroma do preklica, v kolikor preklic ni 

v nasprotju z zakonsko določenimi načini in roki hrambe. 

 

 

Kraj in datum __________________                   Podpis udeleženca____________________________ 

 


