Formularz zgody dla kandydata IELTS poniżej 18. roku życia
Jeżeii w dniu testu IELTS nie będziesz mieć ukończonych 18 lat, poproś swojego rodzica/opiekuna prawnego o
wypełnienie niniejszego formularza. Niedostarczenie formularza będzie skutkowało niedopuszczeniem do testu.
Ważne – Prosimy o uważne przeczytanie poniższych informacji. Wypełniony formularz musi zostać dostarczony do Centrum
Egzaminacyjnego nie później niż 7 dni przed datą testu pisemnego (akceptujemy skany). Polecamy zachowanie dla siebie kopii
wypełnionego dokumentu.
Jeżeli Twój test odbywa się w jednym z miast: Warszawa,
Poznań, Gdańsk, Katowice, Wrocław, Lublin, Szczecin –
odeślij wypełniony formularz na adres:
IELTS.Warsaw@britishcouncil.pl

Jeżeli Twój test odbywa się w jednym z miast: Kraków,
Rzeszów – odeślij wypełniony formularz na adres:
IELTS.Cracow@britishcouncil.pl

Imię i nazwisko kandydata: ……………………….

Data części pisemnej IELTS: ….……………………






Jestem rodzicem/prawnym opiekunem osoby wskazanej w niniejszym formularzu i wyrażam zgodę na jej przystąpienie
do testu IELTS w terminie wymienionym powyżej.
Zapoznałem się i wyrażam zgodę na warunki określone w Regulaminie testu IELTS oraz w Informacjach dla kandydatów,
zawierających między innymi informację o konieczności okazania przez osobę zdającą ważnego dokumentu tożsamości i
konieczności zrobienia osobie zdającej zdjęcia w dniu testu.
Przyjmuję do wiadomości i zgadzam się na to, aby zdjęcie osoby zdającej było przechowywane w bezpiecznym systemie
weryfikacji wyników IELTS i aby zostało udostępnione tylko instytucjom i osobom, z którymi British Council współpracuje.
Przyjmuję do wiadomości, że te instytucje lub osoby indywidualne mogą użyć udostępnionych danych i zdjęcia do
weryfikacji wyniku osoby zdającej.

Proszę wybrać jedną opcję:
Wyrażam zgodę, aby osoba znajdująca się pod moją opieką mogła opuścić miejsce testu samodzielnie po zakończeniu
częsci ustnej* i pisemnej

Nie wyrażam zgody, aby osoba znajdująca się pod moją opieką opuściła miejsce testu samodzielnie po zakończeniu
częsci ustnej* i pisemnej i oświadczam, że zostanie ona odebrana przeze mnie osobiście lub przez osobę wskazaną poniżej.
OSOBA UPOWAŻNIONA:
Imię i nazwisko:

Numer telefonu:

_________________________________




______________________________

Osoba upoważniona musi być pełnoletnia i zostanie poproszona o okazanie dokumentu tożsamości.
Niniejsze upoważnienie pozostaje aktualne dopóki nie zostanie zmienione w formie pisemnej przez rodzica/opiekuna prawnego
wypełniającego niniejszy formularz.

* Część ustna może zostać zorganizowana w innym miejscu i terminie niż część pisemna. Szczegółowa informacja o datach i miejsach części
ustnej zostanie przesłana drogą elektroniczną 7 dni przed pierwszą częscią testu, na adres mailowy podany przez kandydata podczas rejestracji.

PODSTAWOWE INFORMACJE O OCHRONIE DANYCH
Administrator danych : Fundacja British Council, ul. Koszykowa 54, 00-675, Warszawa, Polska. Tel: +48 22 695 59 00
Cel przetwarzania : zarządzanie i organizacja egzaminów językowych, zbieranie informacji zwrotnych od klientów
Podstawa prawna : wykonanie umowy
Odbiorcy : British Council oraz podmioty działające jako administratorzy danych osobowych
Twoje prawa : dostęp, korekta, zastrzeganie oraz inne prawa, jak zaznaczono w Dodatkowych Informacjach Dotyczących Ochrony Danych. Mogą
Państwo egzekwować swoje prawa, kontaktując się z nami poprzez ielts@britishcouncil.pl
Bardziej szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych są dostępne na stronie https://www.britishcouncil.pl/informacjedotyczace-ochrony-danych

Wypełnione przez rodzica/opiekuna prawnego

………………………………………………..
(Imię i naziwisko)

Podpis
Data

………………………………………………..
………………………………………………...

