
Slovensko društvo za glasbeno pedagogiko Willems® 

PRIJAVNICA NA EVROPSKI SEMINAR WILLEMS® 

21. - 23. julij 2022, Glasbena šola Rakovnik, Ljubljana 

UDELEŽENEC 
Ime in priimek  

 

Naslov stalnega prebivališča 
 

 

Telefon  

Elektronski naslov  

PLAČNIK 
(izpolniti, če plačnik ni udeleženec) 

Naziv 

 

Naslov  

 

 

ID številka za DDV  

Kontaktna tel. številka  

Elektronski naslov  

IZBIRA POPOLDANSKE DELAVNICE 
(obkroži): 

1) Uvajanje po E.W. (Béatrice Westphal Chapuis) 

2) “Živi solfeggio” (Javier Fernandéz) 

3) Inštrumentalna igra (Franca Bertoli Cividino, Ugo 
Cividino in Laura Cividino) 

 

   

 

Podpis udeleženca: ______________________  Kraj in datum:________________________________ 

            

Podpis in žig odgovorne osebe plačnika: _________________________________________________ 
 

 

 

Slovensko društvo za glasbeno pedagogiko Willems®, Ob dolenjski železnici 182, Ljubljana, kot 

upravljalec osebnih podatkov, za namene delovanja in organizacije dejavnosti društva obdeluje osebne 

podatke skladno s statutom in internimi pravili.  

 

Za obdelavo osebnih podatkov potrebujemo vašo privolitev, zato vas vljudno prosimo, da preberete 

spodnjo izjavo in nam dovolite predlagano obdelavo osebnih podatkov, tako da ob posameznem 

namenu obdelave obkrožite DA. Če se s predlagano obdelavo osebnih podatkov ne strinjate, označite 

možnost NE. 

 



 

SOGLAŠAM: 

• da društvo z mano komunicira preko mojega zasebnega elektronskega naslova, navedenega 
zgoraj (pošiljanje raznih obvestil, razne druge dokumentacije) in zgoraj navedene zasebne 
telefonske številke (telefon ali mobilni telefon);   DA   /   NE* 

 

*Če ste za tovrsten namen obdelave obkrožili možnost NE in tako ne soglašate s tovrstno obdelavo osebnih podatkov, boste 

z obvestili društva seznanjeni ustno ali preko obvestil na oglasni deski društva. 

• da društvo fotografira in posname dogajanje na seminarju, na katerega se prijavljam, 
za potrebe dokumentiranja dela društva in promocije njegove dejavnosti, fotografije 
pa se lahko objavijo na: 

- oglasni deski društva in Mednarodne federacije Willems®, 

- Facebook strani društva in Mednarodne federacije Willems®, 

- spletni strani društva in Mednarodne federacije Willems®, 

- v drugih javnih občilih  

ter se hranijo skladno z določili zakona.                           DA / NE*       

 

*Če ste obkrožili ne in tako ne soglašate s tovrstno obdelavo osebnih podatkov, društvo ne bo fotografiralo in objavljalo 

vaših fotografij oz. vas bo v primeru, da se pojavite na fotografiji, zabrisalo, da ne boste prepoznavni. 

 

 

 

Rok prijave: 30. 06. 2022 

 

Prijavnico pošljite skupaj s potrdilom o nakazilu predplačila 50 eur po navadni pošti ali skenirano po 

elektronski pošti na naslov: willems@drustvo-willems.si 

 

Podatki za nakazilo in pošiljanje: Slovensko društvo za glasbeno pedagogiko Willems® 

Ob dolenjski železnici 182 

1000 Ljubljana 

IBAN: SI56 0202 1025 7544 903, NLB d.d. 

mailto:willems@drustvo-willems.si

