Spoštovana diplomantka, spoštovani diplomant Ekonomske fakultete, postanite član-ica Alumni kluba EF!
Alumni Ekonomske fakultete (Alumni EF) združuje diplomante vseh generacij, ki so kadarkoli diplomirali na
Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Je največje združenje ekonomistov in poslovnežev v Sloveniji. Na
strokovnih, družabnih in športnih dogodkih ter druženjih boste srečali uspešne posameznike, pridobili nova znanja
in nova poznanstva, preko katerih boste lahko širili svojo socialno mrežo ter ustvarjali nove priložnosti za razvoj vaše
kariere.
Iskreno se veseliva srečanja z vami na katerem izmed prihajajočih dogodkov!

Prof. dr. Metka Tekavčič

Janez Škrabec

dekanja Ekonomske fakultete

predsednik Alumni Ekonomske fakultete

Prijavnica za včlanitev v Alumni Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani
(Alumni
EF)
SPLOŠNI PODATKI
Ime in priimek*:

Dekliški priimek:

Datum rojstva*:

Elektronski naslov*:

GSM:
PODATKI O ŠOLANJU/ ZAPOSLITVI
Najvišja stopnja študija EF:

1. stopnja - dodiplomski študij

2. stopnja - podiplomski študij

3. stopnja - doktorski študij

Program in smer študija:
(1. stopnja: UPEŠ ali VPŠ; 2. stopnja: Ekonomija; Trženje; Denar in finance …)

Usmeritev študija:

Leto vpisa:

Trenutno zaposlen/-a v: Funkcija:
PREBIVALIŠČE
Naslov:

Poštna številka:

Kraj:

Naslov:

Leto zaključka študija:

SPLOŠNI PODATKI (V KOLIKOR ŽELITE VEČ INFORMACIJ O UGODNOSTIH DINERS ALUMNI EF KARTICE)
Ime in priimek*:

Dekliški priimek:

Datum rojstva*:

Elektronski naslov*:

GSM:
Želim prejeti informacije o člansko plačilni kartici
Diners Club Alumni EF (prosim, označite):

DA

POTRDITEV POGOJEV

Z označenim soglasjem zgoraj izrecno soglašam, da Center
odličnosti EF moje naslednje osebne podatke: ime in priimek,
naslov elektronske pošte, telefonska in ali mobilna številka posreduje družbi Erste Card, z namenom, da mi Erste Card
d.o.o. po telefonu in elektronski pošti posreduje informacije o
člansko plačilni kartici Diners Club Alumni EF.

Kraj in datum:

Podpis:

SOGLASJE O UPORABI OSEBNIH PODAKTOV
Spodaj podpisani(a) dovoljujem, da Ekonomska fakulteta Univerza v Ljubljani (EF UL) v skladu z veljavno zakonodajo na
področju varstva osebnih podatkov (Zakon o varstvu osebnih podatkov Ur. l. RS, št. 94/07, v nadaljevanju ZVOP-1 in Splošna
uredba o varstvu osebih podatkov Uredba (EU 2016/679) obdeluje moje osebne podatke za namene obveščanja članov Alumni
EF o dogodkih, izobraževanjih in drugih obštudijskih dejavnostih EF UL ali drugih njenih pogodbenih partnerjev s katerimi ima
EF UL sklenjeno pogodbo o sodelovanju ter za zgodovinske, statistične in znanstvenoraziskovalne namene.
Nadalje dovoljujem, da lahko EF UL moje osebne podatke (e-poštni naslov), če je to potrebno za zgoraj navedene namene,
posreduje spletni aplikaciji MailChimp, preko katere EF UL izvaja redno obveščanje članov Alumni EF.
OBVEŠČANJE (prosimo, označite svojo izbiro):
Dovoljujem, da me EF UL po navadni ali po elektronski pošti ali po telefonu, v okviru delovanja Alumni EF in sekcij obvešča
o aktualnih dogodkih in aktivnostih, ki jih organizira in izvaja EF UL ali drugi subjekti, s katerimi Alumni EF pogodbeno
sodeluje. Soglašam, da EF UL moj elektronski naslov uporablja za namene obveščanja z uporabo aplikacije MailChimp o
dejavnostih, izbranih preko prijavnice Alumni EF.
Soglašam

Ne soglašam

Seznanjen sem, da lahko kadarkoli spremenim svoje nastavitve za obveščanje oz. se lahko kadarkoli odjavim od obveščanja
preko povezave v e-sporočilu Alumni EF in zahtevam izbris mojih osebnih podatkov. S podpisom prijavnice se strinjam in
sprejemam Pravilnik Alumni Univerze v Ljubljani, Ekonomske fakultete in se včlanjujem v Alumni EF, hkrati podajam soglasje,
da Alumni EF preveri resničnost danih osebnih podatkov iz evidenc osebnih podatkov, ki se vodijo v službi za študijske zadeve
EF UL (preveritev ali sem bil študent EF UL, smer študija, usmeritev, leto vpisa in leto zaključka študija).
Podpisani/a sem seznanjen/a z vsemi nameni uporabe osebnih podatkov kot izhajajo iz zadevnega soglasja ter izjavo o
skladnosti poslovanja EF UL s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (Uredba (EU) 2016/679) in obvestilom o obdelavi
osebnih podatkov na EF UL in soglašam, da se za opisane namene, zbirajo, vodijo, uporabljajo, obdelujejo, posredujejo in
shranjujejo osebni podatki, navedeni v tem soglasju.

Kraj in datum:

Podpis:

