WNIOSEK O REJESTRACJĘ NA EGZAMIN
CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH
Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne Cambridge English PL080
Gdańsk,ul.Podmłyńska 10 , http://cambridge-english.com.pl
Kontakt: esol@eu.com.pl Tel: (058) 301 33 73
Nazwa egzaminu : ………………………………………………………………........................................
Data egzaminu:……………………………………………………………………………………………..
Nazwa szkoły językowej kandydata: ………………………………………………………………………
Lektor/nazwa kursu (dla kandydatów z EU): ……………………………………………………………..
Imię i nazwisko kandydata: ………………………………………………………………………………
Adres: ………………………………………………………………………………………………………
Telefon: ………………………………………………………………………….........................................
E-mail: ……………………………………………………………………………………………………...
Adres do korespondencji: ……………………………………………………….........................................
Data i miejsce urodzenia: ……………………………………………………….......................................
1.Proszę o zarejestrowanie mnie na wskazany powyżej egzamin.
2.Wynik egzaminu sprawdzę osobiście na stronie https://candidates.cambridgeenglish.org/Members/Login.aspx?M=None (od dnia
kiedy Cambridge je udostępnia)
Możliwe jest też sprawdzenie osobiste w Centrum Egzaminacyjnym po okazaniu dowodu .
3. Certyfikat: (proszę zaznaczyć wybraną opcję)
a. odbiorę osobiście w siedzibie centrum egzaminacyjnego w Gdańsku,
b. proszę przesłać listem poleconym na wskazany powyżej adres do korespondencji (odpłatnie - na odpowiedzialność kandydata
na egzamin. Uwaga: jeżeli certyfikat ulegnie zniszczeniu/zostanie zagubiony przez pocztę opłatę za duplikat i przesłanie go kurierem
z Wielkiej Brytanii ponosi kandydat)
4.Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Egzaminów Cambridge English oraz International College i akceptuję ich treść.
Regulaminy dostępne na http://cambridge-english.com.pl w zakładce „Jak się zapisać”
5. Oświadczam, że podane przeze mnie dane osobowe są zgodne ze stanem faktycznym i wyrażam zgodę na ich gromadzenie i
przetwarzanie przez Centrum Egzaminacyjne Cambridge English PL080 (International College sp. z o.o w Gdańsku ul. Klonowa 1)
zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 922.) na potrzeby
przeprowadzenia sesji egzaminacyjnej Cambridge English (przeprowadzenie egzaminu, przekazania informacji związanych z jego
wynikiem, odbiorem certyfikatu i ewentualnymi zapytaniami o sprawdzenie rezultatu).
Dokładne cele przetwarzania danych przez Cambridge English są dostępne w polityce prywatności na
www.cambridgeenglish.org/footer/data-protection/.

…………………
Data

………………………………
Podpis kandydata/opiekuna prawnego kandydata

International College sp. z o.o w Gdańsku informuje, że wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów
związanych z uczestnictwem w egzaminie językowym może być w każdej chwili wycofane na każdym etapie
przetwarzania danych ta samą drogą, którą zgoda została udzielona.

……………….
Data

……………………………….
Podpis kandydata/opiekuna prawnego kandydata

Wypełniony wniosek wraz z oryginałem dowodu wpłaty prosimy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres:
Centrum Egzaminacyjne Cambridge English Language Assessment English Unlimited, ul. Podmłyńska 10, 80-855
Gdańsk
Decyduje data otrzymania dokumentów przez centrum, nie stempla pocztowego!
Kontakt: esol@eu.com.pl

Klauzula informacyjna
Informujemy, że:
1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest
Cambridge Assessment English z siedzibą przy ulicy 1 Hills Road, Cambridge (kod pocztowy: CB1 2EU), Wielka Brytania,
tel. +44 1223 553311, adres e-mail: helpdesk@cambridgeenglish.org
International College sp. z o.o z siedzibą przy ul. Klonowa 1 w Gdańsku, tel.: 58 5555700, adres e-mail: esol@eu.com.pl
jest współadministratorem danych.
2. Celem zbierania danych jest realizacja usługi świadczenia egzaminu Cambridge zleconej na podstawie zgłoszenia na
egzamin.
3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania
i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do
organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania wskazanego wyżej zlecenia.
W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonanie zlecenia.
5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą
tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
7. Szczegółowy opis działań na danych osobowych znajduje się na www.cambridgeenglish.org/footer/data-protection/

OŚWIADCZENIE
O WYRAŻENIU ZGODY NA HANDLOWE PRZETWARZANIE DANYCH
Jako Rodzic/Opiekun/Przedstawiciel Ustawowy dziecka (………………………………………………………………….)
Imię i nazwisko dziecka

Kandydat(a) na egzamin Językowy w Autoryzowanym Centrum Egzaminacyjnym Cambridge.
Imię, nazwisko…………………………………………………………………………………………………..
Nr telefonu: …………………………………………………………………………………………
Email:……………………………………………………………………………………………………

International College sp. z o.o w Gdańsku informuje, że Państwa zgoda jest dobrowolna i może zostać
cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na nasz adres:
administratorRODO@eu.com.pl spod adresu, którego zgoda dotyczy. Informujemy, że nie jesteście Państwo
profilowani. Państwa dane nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom
międzynarodowym.
……………………………………
Miejscowość i data

..………………………………………………………………
Podpis (czytelny)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i danych dziecka zgodnie z Ustawą o ochronie
danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 922.) przez International College
sp. z o.o w Gdańsku ul. Klonowa 1 oraz English Unlimited sp. z o.o w Sopocie ul Armii Krajowej 73 w celu
przesyłania treści marketingowych na mój adres e-mail i numer telefonu podane powyżej, na czas
nieokreślony.
W przypadku ewentualnej zmiany wyżej podanych danych zobowiązuję się do niezwłocznego ich przekazania.
……………………………………
Miejscowość i data

..………………………………………………………………
Podpis (czytelny)

