FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA EGZAMIN TELC
Język



Poziom

angielski

☐B1
☐B2
☐B2 Technical

Data egzaminu
Imię i nazwisko
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Kraj urodzenia
Język ojczysty
E-mail
Telefon
Adres zamieszkania
Dane do faktury:
Nazwa / Nazwisko i imię
Adres
NIP

Formularz zgłoszenia należy przesłać wraz z dowodem wpłaty e-mailem na adres:
centrum@jlda.eu
Opłatę w odpowiedniej wysokości należy wpłacić na konto:
JLDA Sp. z o.o.
00-590 Warszawa, ul. Marszałkowska 8/8

Bank Millennium SA

17 1160 2202 0000 0004 6906 5241

W tytule przelewu: EGZAMIN TELC - CK - JLDA

CENTRUM KSZTAŁCENIA JLDA
21-500 Biała Podlaska, ul. Zamkowa 14 lok. 5

e-mail: centrum@jlda.eu
tel. 519 471 101
tel. 577 740 936
tel. +48 83 411 00 20

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)* informuje się, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest JLDA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
00-590 Warszawa, ul. Marszałkowska 8/8; Centrum Kształcenia JLDA w Białej Podlaskiej,
21-500 Biała Podlaska, ul. Zamkowa 14 lok. 5.
2) kontakt z inspektorem ochrony danych w JLDA Sp. z o.o. możliwy jest pod adresem e-mail:
info@jlda.eu.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rejestracji na egzamin międzynarodowy
telc, przeprowadzenia i oceny tego egzaminu oraz wydania certyfikatu.
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie
danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) RODO.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od daty egzaminu.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom współpracującym z telc gGmbH
Frankfurt am Main, Bleichstraße 1, 60313 Frankfurt am Main, Germany.
7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8) ma
Pan/Pani
prawo
wniesienia
skargi
do
PUODO,
gdy
uzna
Pani/Pan,
iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9) przy przetwarzaniu podanych danych osobowych nie zachodzi zautomatyzowane
podejmowanie decyzji.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez S JLDA Sp. z o.o., 00-590 Warszawa, ul. Marszałkowska
8/8, Centrum Kształcenia JLDA w Białej Podlaskiej, 21-500 Biała Podlaska, ul. Zamkowa 14 lok.
5 moich danych osobowych w celu rejestracji na egzamin międzynarodowy The European
Languages Certficates- telc, przeprowadzenia i oceny tego egzaminu oraz wydania certyfikatu.

Zgoda na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail
informacji o organizacji i wyniku egzaminu oraz o wydaniu certyfikatu.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych – RODO)

CENTRUM KSZTAŁCENIA JLDA
21-500 Biała Podlaska, ul. Zamkowa 14 lok. 5

e-mail: centrum@jlda.eu
tel. 519 471 101
tel. 577 740 936
tel. +48 83 411 00 20

