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PRIJAVA  
Decembrska šola reševanja študije primera in tekmovanje UM FOV   

(9. – 13. december 2019)  
 

Naziv / ime skupine: _____________________________________________________   

Člani skupine:  

1. Priimek in ime: ________________________________________________   

Elektronska pošta za obveščanje:___________________________@student.um.si 

2. Priimek in ime: ________________________________________________   

Elektronska pošta za obveščanje: ___________________________@student.um.si 

3. Priimek in ime: ________________________________________________   

Elektronska pošta za obveščanje: ___________________________@student.um.si 

4. Priimek in ime: ________________________________________________  

Elektronska pošta za obveščanje: ___________________________@student.um.si 

5. Priimek in ime: ________________________________________________   

Elektronska pošta za obveščanje: ___________________________@student.um.si 

Vodja skupine:  

Priimek in ime: ______________________________________________________    

Kontaktni podatki (tel.): _______________________________________________ 

 

Prosimo vas, da v nadaljevanju označite z »X« če se strinjate oz. če podajate soglasje k 
navedeni obdelavi, zbiranju in uporabi osebnih podatkov ter obveščanju: 

□ Dovoljujem, da Fakulteta za organizacijske vede Univerze v Mariboru, Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj, 

zbira, obdeluje in uporablja zgoraj navedene osebne podatke za namen izvedbe šole v študiji primera 

(case study), Decembrske šole v študiji primera in tekmovanja 2019/2020. 

□ Dovoljujem, da Fakulteta za organizacijske vede Univerze v Mariboru moje ime in priimek javno objavi 

na spletni strani Fakultete za organizacijske vede.  

□ Dovoljujem, da me Fakulteta za organizacijske vede na moj zgoraj naveden e-mail naslov obvešča o vseh 

aktivnostih povezanih  z izvedbo šole v študiji primera (case study), Decembrske šole v študiji primera in 

tekmovanja 2018/2019. 
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□ Dovoljujem, da me Fakulteta za organizacijske vede na mojo zgoraj navedeno telefonsko številko 

obvešča o vseh aktivnostih povezanih  z izvedbo šole v študiji primera (case study), Decembrske šole v 

študiji primera in tekmovanja 2019/2020. 

□ Dovoljujem, da Fakulteta za organizacijske vede uporablja fotografije in video posnetke za namen 

promocije in javnih objav na spletni strani Fakultete za organizacijske vede iz vseh aktivnostih 

povezanih  z izvedbo šole v študiji primera (case study), Decembrske šole v študiji primera in 

tekmovanja 2019/2020. 

Fakulteta za organizacijske vede Univerze v Mariboru se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim 
osebam in jih ne bo uporabljal za druge namene, razen za prej navedene namene. Podpisano soglasje za obdelavo 
vaših podatkov lahko kadarkoli prekličete. Zahtevo za izpis, prenos ali izbris vaših podatkov lahko pošljete na 
sedež Fakultete za organizacijske vede Univerze v Mariboru, Kidričeva cesta 55A, 4000 Kranj. Več o varovanju 
osebnih podatkov in Politiki zasebnosti si lahko preberete na http://fov.um.si/sl.  

 
 
 
 
 
Kraj, Datum: _______________________ Podpis:_______________________ 
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