FORMULARZ REJESTRACJI NA EGZAMIN CAMBRIDGE ENGLISH
dla kandydatów niepełnoletnich
KET

Egzamin

/ KET for Schools / PET / PET for Schools
FCE / FCE for Schools / CAE / CPE

Data egzaminu

Dane kandydata:
Imię

Nazwisko

Data urodzenia

PESEL

Rodzaj dowodu
tożsamości*

Nr dowodu
tożsamości*

Email
Tel stacjonarny

Tel komórkowy
Miasto
Kod
pocztowy

Adres

Kraj
* UWAGA! Legitymacje szkolne i studenckie nie są akceptowane.

Nazwa instytucji / imię i nazwisko nauczyciela
przygotowującego kandydata do egzaminu

Powody, dla których
kandydat przystępuje
do egzaminu

studia zagraniczne

w jakim kraju?

cele wizowe

do jakiego kraju?

praca

inne

Specjalne wymagania np. zmodyfikowane
materiały dla osób z wadami wzroku, inne
specjalne wymagania z powodów
zdrowotnych.

Data

Podpis

Rodzic / opiekun prawny
Kandydat
Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne CAMBRIDGE ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT PL038
ul.Powroźnicza 5, 33-100 Tarnów
tel. 14 628 68 00
exams@brytania.com.pl

FORMULARZ REJESTRACJI NA EGZAMIN CAMBRIDGE ENGLISH
dla kandydatów niepełnoletnich

Deklaracja:
Jestem rodzicem/opiekunem prawnym kandydata, którego dane osobowe znajdują się na tym formularzu
i wyrażam zgodę, aby ten kandydat wziął udział w egzaminie Cambridge English wybranym powyżej.
Potwierdzam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Egzaminów Cambridge English, Summary
Regulations and Notice to Candidates i godzę się na wymienione w nich warunki.
Zostałem poinformowany/a o konieczności okazania w dniu egzaminu przez kandydata aktualnego dowodu
tożsamości ze zdjęciem (paszport, dowód osobisty lub prawo jazdy), którego numer jest wpisany na tym
formularzu.
Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 dobrowolnie wyrażam zgodę na
przetwarzanie danych osobowych kandydata – zarówno teraz jak i w przyszłości – dla potrzeb administracji
egzaminów Cambridge English. Przyjmuję do wiadomości, że mam prawo do dostępu do ich treści oraz ich
poprawiania. Administratorem danych jest Brytania School of English, ul.Powroźnicza 5, 33-100 Tarnów.
Poprzez dobrowolne podanie adresu email zgadzam się na przesyłanie drogą elektroniczną informacji
związanych z egzaminami Cambridge English.

Data

Podpis

Rodzic / opiekun prawny
Kandydat

Zgoda na zrobienie zdjęcia (dotyczy egzaminów FCE, CAE, CPE)
Wyrażam zgodę, na zrobienie kandydatowi zdjęcia przez Centrum Egzaminacyjne Cambridge English
Language Assessment PL038 Brytania School of English w dniu egzaminu, które będzie przechowywane
na zabezpieczonej stronie internetowej Cambridge English w Tarnowie Language Assessment Resuls
Verification. Rozumiem i przyjmuję do wiadomości, że zdjęcie będzie do wglądu organizacji/osób
indywidualnych, którym kandydat udostępni dane logowania do strony. Jednocześnie zgadzam się, aby te
organizacje/osoby indywidualne mogły wykorzystać powyższe dane do weryfikacji wyników egzaminu
kandydata.

Data

Podpis

Rodzic / opiekun prawny
Kandydat
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