ODWOŁANIE OD WYNIKU EGZAMINU
RESULTS ENQUIRY
Imię i nazwisko kandydata
Candidate’s name:
Numer kandydata
Candidate number:
Nazwa centrum
Centre name:
Nazwa egzaminu
Exam’s name:
Data egzaminu
pisemnego
Written exam date:
Adres
Address:
Numer telefonu
Telephone number:
Adres email
Email address:
Wybieram następującą opcję Result Enquiry (proszę zaznaczyć):
I have chosen the following option of Result Enquiry (please tick):
Etap I - ponowne przeliczenie punktów uzyskanych przez kandydata (usługa płatna, obowiązkowa
przed przejściem do etapu II)
Stage 1 - clerical re-check (paid service, compulsory prior to proceeding to Stage 2)
Egzamin / Exam:
KET, KET For Schools, PET, PET For Schools, FCE, FCE For Schools, CAE, CPE, BEC Preliminary, BEC
Vantage, BEC Higher, ILEC, ICFE – 130 PLN
Etap II - ponowne sprawdzenie i ocena pracy kandydata, z wyłączeniem ustnej części egzaminu
(usługa płatna, dostępna po otrzymaniu wyniku etapu I)
Stage 2 - full re-mark of the candidate’s examination papers with the exception of Paper 5 – Speaking (paid
service, available after receipt of result of Stage 1)
Egzamin / Exam:
PET, PET for Schools, BEC Preliminary – 340 PLN
FCE, FCE for Schools, CAE, CPE, BEC Vantage, BEC Higher, ILEC ICFE – 520 PLN
Oświadczam, że wniosłem / wniosłam należną opłatę na konto:
I hereby confirm that I have paid the required fee onto the bank account:
FUNDACJA BRITISH COUNCIL, ul. Koszykowa 54, 00-675 Warszawa
SWIFT code: CITIPLPX
68 1030 1061 0000 0000 3018 9000
Podpis kandydata / Candidate signature:………………
Copy of Statement of Results attached.

Data / Date:……………….

ODWOŁANIE OD WYNIKU EGZAMINU
RESULTS ENQUIRY

Proszę o uzupełnienie poniższych danych, niezbędnych do wystawienia faktury:
Please provide the following data necessary for issuing an invoice:


Płatnik (imię i nazwisko lub nazwa firmy):………………………………………………………………
Payer (name and surname or company name):



NIP (wymagany dla firm):………………………………………………………………………………...
NIP / VAT number (required for companies):



Adres:
Address:…………………………………………………………………………………………………….



Kod pocztowy:
Postal code:………………………………………………………………………………………………..



Miejscowość:
Town:………………………………………………………………………………………………………..



Państwo:
Country:…………………………………………………………………………………………………….



Adres e-mail do wysłania faktury:
E-mail to send an invoice:………………………………………………………………………………...

Fundacja British Council wystawia faktury w formie elektronicznej i przesyła je e-mailem do
15-ego dnia następnego miesiąca po zaksięgowaniu wpłaty.
Fundacja British Council issues invoices in an electronic form and sends them by e-mail to the 15th day of the
following month after the payment is booked on our account.
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH/ DATA PROTECTION
Poprzez podpisanie tego oświadczenia, wyraża Pan/Pani zgodę na gromadzenie oraz przetwarzanie przez Fundację British
Council przekazanych danych osobowych - zarówno teraz jak i w przyszłości do celów związanych z wystawieniem
odwołania od wyniku. Przetwarzanie danych osobowych może obejmować ich przekazywanie innym biurom British Council
oraz podmiotom współpracującym z British Council przy dostarczaniu produktów lub usług w kraju lub za granicą. By signing
this statement, you agree that Fundacja British Council may collect and process your personal data both now and in the
future for the purpose of processing Results Enquiry application. The processing may involve the local and overseas transfer
of your personal data to subjects cooperating with the British Council in the provision of products and services as well as
other British Council offices.
Przekazane dane osobowe podaję dobrowolnie i przyjmuję do wiadomości, że mam prawo dostępu do ich treści oraz prawo
do ich poprawiania. / I provide the personal data voluntarily and I acknowledge that I have the right to access the content of
my data and the right to make amendments.
Zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych obowiązującymi na terenie Wielkiej Brytanii oraz Polski,
British Council jest zobowiązane do przetwarzania danych osobowych w sposób zapewniający ich poufność i bezpieczeństwo
oraz wyłącznie w oznaczonych celach. / According to the regulations concerning data protection which are in force in the
United Kingdom and Poland, The British Council is legally bound to process personal data only for specified purposes in a
manner that is both confidential and secure.
Administratorem danych osobowych jest: / The Data Controller details are as follows:
Na terenie Polski: / Within the borders of Poland: Fundacja British Council, ul. Koszykowa 54, 00-675 Warszawa, Polska
Na terenie Wielkiej Brytanii: / Within the borders of the UK: The British Council, 10 Spring Gardens, London SW1A 2BN,
United Kingdom

Podpis kandydata / Candidate signature:…………………..

Data / Date:…………………

Prośbę przyjął / przyjęła (nazwisko i podpis)
Enquiry received by (name & signature)..:…………………..

Data / Date:…………………

