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OŚWIADCZENIE  KANDYDATA REJESTRUJĄCEGO SIĘ ZA POŚREDNICTWEM SZKOŁY / INSTYTUCJI 
 

IMIĘ I NAZWISKO  
(DRUKOWANYMI LITERAMI) 

 

DATA URODZENIA 
 

NAZWA EGZAMINU I SESJI 
 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych 
 
Ja _______________________________________________________________________________________________________________ 

                                                (imię i nazwisko i adres zamieszkania) 

oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że: 

1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych jest: International House Szkoła Języka 

Angielskiego Bydgoszcz, Sp. z o. o. Sp. k., ul. Piotrowskiego 6, 85-098 Bydgoszcz. 

2. Celem zbierania danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. 

3. Dane osobowe będą przechowywane, aż do ewentualnego odwołania zgody lub przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących 

administratorowi danych oraz zgodnie z wymogami innych ustaw.  

4. Dane udostępnione przeze mnie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim: Odbiorcami danych będą tylko instytucje 

upoważnione z mocy prawa. Odbiorcą danych może być także podmiot działający na zlecenie administratora danych: Centra Egzaminacyjne 

PL034 i PL276 do celów związanych z administracją Egzaminów Cambridge, w tym do przekazywania tych danych do University of 

Cambridge. A także biuro rachunkowe lub podmiot świadczący usługi IT w zakresie prowadzenia strony internetowej, baz danych, 

serwisowania i usuwania awarii. 

5. Przekazane dane osobowe podaję dobrowolnie i przyjmuję do wiadomości, że mam prawo dostępu do treści danych oraz ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia 

danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy 

wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych. 

Ponadto oświadczam, że: 

1.  Odebrałem/am materiały informacyjne dotyczące egzaminów Cambridge English. 

2. Zapoznałem/am się z Regulaminem Egzaminów Cambridge English, dostępnym na stronach http://exams.inthouse.pl, przeprowadzanych 

przez Centra Egzaminacyjne PL034, PL276 i godzę się na wymienione w nim warunki. 

 

Wyrażam zgodę na zarejestrowanie mnie przez szkołę/instytucję na wybrany egzamin Cambridge English. Oświadczam także, że dane 

przekazane na potrzeby rejestracji są zgodne ze stanem faktycznym oraz upoważniam przedstawiciela szkoły/instytucji, za której 

pośrednictwem się rejestruję, do odbioru mojego certyfikatu z Egzaminu Cambridge English. 

 

Data, Podpis kandydata lub opiekuna prawnego…………………………………………………………………………………………. 

 

Wyrażam zgodę na wykonanie fotografii mojej twarzy lub dziecka, którego jestem opiekunem prawnym, w dniu Egzaminu. Godzę się 

również na to, aby ta fotografia była przechowywana na zabezpieczonej stronie University of Cambridge, a także na to aby mogła być 

udostępniana organizacjom/osobom indywidualnym, którym przekażę swoje dane osobowe, lub których upoważnię do pobrania moich 

wyników. 

 

Data, Podpis kandydata lub opiekuna prawnego...………………………………………………………………………………………. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celach informacyjnych przez podmiot: International House Szkoła Języka Angielskiego 

Bydgoszcz, sp. z o. o. sp. k., ul. Piotrowskiego 6, 85-098 Bydgoszcz w tym na przesyłanie informacji za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej i na wykorzystanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych.  

 

Data, Podpis kandydata lub opiekuna prawnego…………………………………………………………………………………………. 

 

 

Warunkiem rejestracji na Egzamin jest złożenie podpisów  pod wszystkimi oświadczeniami 


