ZGODA NA WYKONANIE ZDJĘCIA/
PHOTO CONSENT FORM

Niniejszym wyrażam zgodę na zrobienie mi zdjęcia typu legitymacyjnego podczas jednej z części
mojego egzaminu Cambridge English: Key, Preliminary, First, Advanced, Proficiency, Business
Certificates, Legal lub Financial, z wyjątkiem wersji „for schools” tych egzaminów. Przyjmuję
do wiadomości, że jest to warunek konieczny do otrzymania wyniku egzaminu oraz jego późniejszej
weryfikacji. Zdjęcie zostanie przekazane do Cambridge English Language Assessment w Wielkiej
Brytanii, który umieści je na stronie internetowej zawierającej wyniki kandydatów. Dostęp do strony
będzie ograniczony wyłącznie do osób i instytucji, którym kandydat przekaże hasło dostępu do
swojego wyniku egzaminu. Potwierdzam, iż zapoznałem/zapoznałam się z powyższymi informacjami i
wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego zdjęcia do wyżej wymienionych celów, w tym na
przekazywanie i wykorzystanie mojego zdjęcia poza granicami Polski. Przyjmuję do wiadomości, iż
zdjęcie może ujawniać informacje określone w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926 ze zm.). Administratorem danych
osobowych w postaci wizerunków (zdjęć) jest Cambridge English Language Assessment, 1 Hills
Road, Cambridge, 2CB1 2EU, Wielka Brytania.
I consent to have my photograph taken by the centre on the day of the Cambridge English: Key,
Preliminary, First, Advanced, Proficiency, Business Certificates, Legal or Financial, except for ‘for
schools’ versions of these exams. I accept this is a prerequisite for the receipt of exam result and its
future verification. The photograph will be transferred to Cambridge English Language Assessment in
the United Kingdom where it will be held on the secure Results Verification Service site. The photo
shall only be available to organisations/individuals that the candidate gives their details to or that they
authorise to view their result via a download. I confirm that I have read the above information and
agree to my photo being used for the purposes specified above, including its transfer and processing
overseas. I acknowledge that the photograph may reveal data described in Article 27 paragraph 1 of
Act of August 29, 1997 on the Protection of Personal Data (unified text – Journal of Laws of July 6,
2002, No. 101, item 926). The Data Controller of the personal data in the form of photographs is
Cambridge English Language Assessment, 1 Hills Road, Cambridge, 2CB1 2EU, United Kingdom.
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