TOLES
FORMULARZ REJESTRACYJNY / REGISTRATION FORM

ZDAWANY EGZAMIN
(proszę zaznaczyć)
EXAMINATION TAKEN
(please circle)

TOLES FOUNDATION

TOLES HIGHER

TOLES ADVANCED

DATA EGZAMINU
EXAM DATE
Proszę wpidać datę z listy dat dostępnej na http://examfinder.britishcouncil.ogicom.pl/index.php
Please write the date chosen from the exam dates list available on http://examfinder.britishcouncil.ogicom.pl/index.php
MIEJSCE EGZAMINU
EXAM VENUE
Proszę wpisać miasto z listy centrów egzaminacyjnych dostępnej na http://examfinder.britishcouncil.ogicom.pl/index.php
Please write the city chosen from the exam centres list available on http://examfinder.britishcouncil.ogicom.pl/index.php
DANE KANDYDATA
CANDIDATE DETAILS
NAZWISKO
SURNAME
IMIĘ / IMIONA JAK W DOKUMENCIE
TOŻSAMOŚCI
NAME / NAMES AS IN YOUR ID

ADRES KORESPONDENCYJNY
CORRESPONDENCE ADDRESS
ULICA
STREET
NUMER DOMU
BUILDING NO.

NUMER MIESZKANIA
FLAT NUMBER

KOD POCZTOWY
POSTAL CODE

MIASTO
CITY

TELEFON
TELEPHONE

ADRES E-MAIL
E-MAIL ADDRESS

DATA URODZENIA
DATE OF BIRTH

DANE DO FAKTURY (JEŻELI INNE NIŻ DANE KANDYDATA)
DATA FOR ISSUING INVOICE (IF DIFFERENT FROM CANDIDATE’S DATA)
NAZWA / IMIĘ I NAZWISKO PŁATNIKA
PAYER’S NAME
ADRES PŁATNIKA
PAYER’S ADDRESS
NIP (TYLKO W PRZYPADKU FIRM)
NIP NUMBER
(REQURED FROM COMPANIES ONLY)

ODBIÓR CERTYFIKATU (proszę zaznaczyć) / COLLECTION OF THE CERTIFICATE (please tick):
 Osobiście w British Council w Warszawie/ In person at the British Council in Warsaw
 Osobiście w British Council w Krakowie / In person at the British Council in Kraków
 Listem poleconym (bezpłatnie). Zdając sobie sprawę z tego, że mój dyplom z egzaminu TOLES jest nieodtwarzalny biorę na siebie ryzyko jego
zaginięcia i proszę o przesłanie go listem poleconym na podany wyżej adres/ By registered mail (free of charge). Being aware that my T OLES
certificate is unique and in case it is lost cannot be recovered, I give my consent for this certificate to be sent to me by registe red mail to the
above address.
 Przesyłką kurierską na koszt kandydata (płatne przy odbiorze). Zdając sobie sprawę z tego, że mój dyplom z egzaminu TOLES je st
nieodtwarzalny biorę na siebie ryzyko jego zaginięcia i proszę o przesłanie go pocztą kurierską DHL, na mój koszt, na podany wyżej adres / By
courier at candidate’s expense (paid on receipt). Being aware that my TOLES certificate is unique and in case it is lost cannot be recovered, I give
my consent for this certificate to be sent to me at my cost by courier post DHL to th e above address.

TOLES
FORMULARZ REJESTRACYJNY / REGISTRATION FORM

OŚWIADCZENIE / STATEMENT
Niniej szym ośw iadczam, iż zapoznałam/em się z regulaminem egzaminów TOLES i godzę się na w ymienione w nim w arunki oraz
ośw iadczam, iż przekazane dane osobow e są zgodne ze stanem faktycznym / I hereby declare that I hav e acquainted myself w ith the
TOLES Exams Regulations and agree to the conditions stated therein. I declare that the personal data I hav e prov ided is correct.
Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn.29 sierpnia 1997 poprzez podpisanie tego oświadczenia, wyrażam zgodę na gro madzenie
oraz przetwarzanie przez British Council przekazanych danych osobowych - zarówno teraz jak i w przyszłości - do celów wymienionych poniżej.
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. Zgromadzone dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących
celach: / By signing this statement, I agree that the British Council may collect and process my personal data both now and in the futu re for
purposes specified below in accordance with the Data Protection Act of 29 August 1997 . The processing may involve the local and overseas
transfer of my personal data to subjects cooperating with the British Council in the provision of products and services as we ll as other British
Council offices. Personal data collected by the British Cou ncil will be processed for one or any of the following purposes:



Administracyjnych związanych z egzaminami TOLES, w tym przekazywane Global Legal English. Wyrażam zgodę na otrzymywanie z
British Council i Global Legal English informacji związanych z moim egzaminem drogą elektroniczną i telefonicznie./ Purposes related to the
administration of TOLES exams, including transfer to Global Legal English. The British Council and Global Legal English may p rovide me
with information concerning my examination by electronic means of communication and by telephone,



Marketingowych związanych z działalnością British Council, w tym przekazywane podmiotom współpracującym z
British Council w tym zakresie. Wyrażam zgodę na otrzymywanie z British Council informacji marketingowych i
handlowych dotyczących własnych usług i produktów drogą elektroniczną, telefoniczną bądź listownie. / Marketing
purposes linked with British Council operations, including transfer to entities cooperating with British Council in this
area. The British Council may provide me with commercial and marketing information concerning its services and
products by electronic means of communication, by telephone or by post.

Nie wyrażam
zgody / I
disagree


Przekazane dane osobowe podaję dobrowolnie i przyjmuję do wiadomości, że mam prawo dostępu do ich treści oraz prawo do ich po prawiania. / I
provide the above personal data voluntarily and I acknowledge that I have the right to access the content of my data and the right to make
amendments.
British Council może przekazywać Panu/Pani informacje marketingowe i handlowe dotyczące
własnych usług i produktów drogą elektroniczną, telefoniczną bądź listownie. / The British Council
may provide you with commercial and marketing information concerning its services and products
by electronic means of communication, by telephone or by post.

Nie wyrażam zgody /
I disagree



Zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych obowiązującymi na terenie Wielkiej Brytanii oraz Polski, British Co uncil jest
zobowiązane do przetwarzania danych osobowych w sposób zapewniający ich poufność i bezpieczeństwo oraz wyłącznie w oznac zonych celach. /
According to the regulations concerning data protection which are in force in the United Kingdom and Poland, The British Coun cil is legally bound to
process personal data only for specified purposes in a manner that is both confidential an d secure.
Administratorem danych osobowych jest: / The Data Controller details are as follows:
Na terenie Wielkiej Brytanii: / Within the borders of the UK:

Na terenie Polski: / Within the borders of Poland:

Global Legal English
The Pine Tree Centre
Durham Road
Birtley
Co Durham
England
DH3 2TD

Fundacj a British Council
Alej e Jerozolimskie 59
00-697 Warszaw a
Polska

Jeżeli nie masz ukończonych trzynastu lat, niniejsze oświadczenie woli może zostać podpisane jedynie przez Twojego rodzica lu b opiekuna
prawnego. / If you are less than thirteen years old this consent form must be signed by your parent or legal guardian.

CZYTELNY PODPIS / LEGIBLE SIGNATURE

MIEJSCOWOŚĆ I DATA / PLACE AND DATE

