Aneks do Regulaminu Advantage dla Partnerów w Polsce
Ostatnia aktualizacja: 1 września 2022 r.
W świetle lokalnych przepisów ulegają zmianie następujące warunki globalnego Regulaminu:

Każdorazowo, gdy mowa jest o liczbie rejestracji kwalifikującej do udziału w programie
Advantage:
Advantage w Polsce obejmuje rejestracje na egzaminy Cambridge English Qualifications oraz test IELTS.

Każdorazowo, gdy mowa jest o okresie rejestracji celem kwalifikacji do udziału
w programie Advantage:
Kandydaci zarejestrowani na egzaminy Cambridge English Qualifications oraz test IELTS
w autoryzowanym centrum egzaminacyjnym British Council w trakcie poprzedniego roku akademickiego,
tzn. od 1 sierpnia do 31 lipca.

3.

Zasady udziału

3.3.
Udział w Advantage zostaje aktywowany na poziomie Standard, Premium i Premium Plus po
uzupełnieniu i przesłaniu formularza rejestracji oraz zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu.
Powyższe
działanie
należy
wykonać
do
30
września.
Uczestnictwo w programie Advantage dla nowych Partnerów na poziomie Starter podlega aktywacji
w
momencie
podpisania
umowy
Advantage
Starter
przez
obie
strony.
3.7
Państwa udział w programie Advantage jest automatycznie przedłużany i pozostaje ważny do
momentu dezaktywacji lub unieważnienia bądź dokonania zmiany przez autoryzowane centrum
egzaminacyjne British Council.
5.4 Terminy
5.4.1 Terminem rozpoczęcia programu jest inauguracja roku akademickiego tj. 1 września, zaś
terminem zakończenia jest 31 lipca, kończący każdy rok akademicki.

7.Wypowiedzenie, zmiany i reklamacje
7.4
Uczestnik programu ma prawo do złożenia reklamacji dotyczących jego kwalifikacji na dany
poziom uczestnictwa oraz dotyczących sposobu realizacji oferty do British Council za pośrednictwem
poczty elektronicznej na adres: Advantage@britishcouncil.pl lub pocztą tradycyjną do Dyrektora ds.
Rozwoju Działalności Egzaminacyjnej, Fundacja British Council, ul. Koszykowa 54, 00-675 Warszawa.
7.5.
W sprawach nieuregulowanych treścią niniejszego dokumentu mają zastosowanie
odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. Spory mogące powstać w trakcie realizacji programu
będą rozstrzygane przez sąd właściwy w Warszawie.

1

8. Ochrona danych
8.3.
Mogą Państwo dochodzić swoich praw jako osoba, której dane dotyczą poprzez kontakt z nami
pod globalnym adresem IGDisclosures@britishcouncil.org lub lokalnie pod adresem
rodo@britishcouncil.pl
Szczegółowe informacje znaleźć można w sekcji poświęconej prywatności na naszej stronie
internetowej, pod adresem www.britishcouncil.org/privacy.
Pozostałe warunki niniejszego Regulaminu nie ulegają zmianie.
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