FORMULARZ REJESTRACYJNY NA EGZAMIN CAMBRIDGE ENGLISH QUALIFICATIONS
PROSIMY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI

papierowy / komputerowy*

egzamin

data sesji pisemnej

potwierdzenie wpłaty
imię
dane Kandydata
nazwisko
data urodzenia

PESEL

Seria i numer dowodu osobistego
ADRES KORESPONDENCYJNY
ulica
numer domu

numer lokalu

miasto

kod pocztowy

telefon

adres e-mail

*niepotrzebne skreślić

TYP KANDYDATA
indywidualny
Zaznaczyć, jeśli Kandydat przygotowywał się samodzielnie lub prywatnych korepetycjach

wewnętrzny
Zaznaczyć, jeśli Kandydat jest słuchaczem kursu BRITISH CENTRE. Wpisać dane lektora.

rejestracja grupowa
Zaznaczyć, jeśli Kandydat jest zgłaszany przez Preparation Centre lub inną instytucję. Wpisać nazwę.

SPECJALNE UDOGODNIENIA WYMAGANE UWARUKOWANIAMI ZDROWOTNYMI
_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Dla Kandydatów pełnoletnich
1. Niniejszym oświadczam, że zapoznałem/am się
z regulaminem egzaminów Cambridge Assessment
English PL251 i akceptuję wymienione w nim
zapisy.

2.

3.
4.

5.

Dla Kandydatów niepełnoletnich
1. Jestem
rodzicem/opiekunem
prawnym
i własnoręcznym podpisem potwierdzam zgodę
na zarejestrowanie Kandydata na egzamin
Cambridge Assessment English.
Zapoznałem/am się z regulaminem egzaminów
Cambridge Assessment English PL251 i akceptuję
wymienione w nim zapisy.

Zostałem/am poinformowana o konieczności stawienia się przez Kandydata na egzamin minimum 30 minut
przed godziną rozpoczęcia wskazaną w Confirmation of Entry, bowiem wtedy rozpoczyna się procedura
egzaminacyjna i instruktaż. Akceptuję, że w przypadku spóźnienia, Centrum ma prawo nie dopuścić Kandydata
do egzaminu.
Zostałem/am poinformowany/a o konieczności okazania przez Kandydata w dniu egzaminu aktualnego dowodu
tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport).
Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez BRITISH CENTRE Sp. z o. o.
w tym do przekazywania ich do Cambridge Assessment English, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Zostałem/am poinformowany/a, że mam prawo wglądu do ww. danych, ich poprawienia lub usunięcia
Potwierdzam, że przekazane dane osobowe są prawdziwe.

data

Czytelny podpis Kandydata / podpis rodzica lub opiekuna prawnego w przypadku Kandydata
niepełnoletniego

Zgoda na wykonanie zdjęcia
Dotyczy: B2 First, C1 Advanced, C2 Proficiency
Przyjmuję do wiadomości, że Kandydatom przystępującym do egzaminu będą wykonywane fotografie i wyrażam na to zgodę. Wyrażam
także zgodę, aby zdjęcie to wraz z danymi osobowymi (imię, nazwisko, data urodzenia, płeć) i wynikami egzaminu było przechowywane
na odpowiednio zabezpieczonej stronie Cambridge Assessment English Result Verification. Dostęp do strony będzie ograniczony
wyłącznie do osób i instytucji, którym przekażę hasło dostępu do wyniku egzaminu.

data

Czytelny podpis Kandydata / podpis rodzica lub opiekuna prawnego w przypadku Kandydata
niepełnoletniego

Zgoda marketingowa
Przez dobrowolne podanie adresu e-mail zgadzam się na przesyłanie drogą elektroniczną informacji związanych
z egzaminami Cambridge Assessment English oraz informacji marketingowych i handlowych dotyczących usług lub produktów BRITISH
CENTRE, zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem.

data

Czytelny podpis Kandydata / podpis rodzica lub opiekuna prawnego w przypadku Kandydata
niepełnoletniego

Podpis pracownika Autoryzowanego Centrum Egzaminacyjnego PL251

