DEKLARACJA
Imię i nazwisko
Adres e-mail
Numer telefonu
Wybrany poziom Egzaminu telc
Wybrany język Egzaminu telc
Rodzaj (np.business, ogólny)

.................., dn. ......................
(miejscowość)

(data)

Niniejszym potwierdzam że jestem/nie jestem* osobą pełnoletnią i chcę uczestniczyć w powyższym
egzaminie telc organizowanym w dniach 11-12.01.2022 przez Studium Języków Obcych Uniwersytetu
Łódzkiego.
Przyjmuję do wiadomości, że w sytuacji rezygnacji osoby już zgłoszonej do egzaminu
wymagane jest urzędowe udokumentowanie przyczyny nieobecności np. poprzez zwolnienie lekarskie,
czy pismo sądowe. W takiej sytuacji pobierana jest jedynie opłata za zgłoszenie egzaminu, która wynosi
55 zł/os. W razie braku takiego dokumentu pieniądze nie są zwracane.
Akceptuję Regulamin Egzaminów telc i postanowienia poniższej Klauzuli Informacyjnej
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: adresu email i nr tel., w celu
ponownego kontaktu w sprawach związanych z egzaminem telc.

Podpis uczestnika (lub podpis opiekuna prawnego os. niepełnoletniej)

*NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ.W przypadku osoby niepełnoletniej deklaracja wymaga podpisuj opiekuna prawnego.
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Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych uczestników egzaminów Telc
Zgodnie z art. 26 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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; Dz. U. UE. L. 2016.119.1) – „RODO” informujemy o tym, że
Współadministratorzy, o tożsamości określonej poniżej, podjęli następujące uzgodnienia:
1. Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych są:
1) Telc gGmbH z siedzibą Bleichstraße 1, D-60313 Frankfurt am Main Niemcy;
2) UŁ z siedzibą na ul. Narutowicza 68; 90-136 Łódź;
2. Współadministratorzy wyznaczyli Inspektorów Ochrony Danych, z którymi można skontaktować się:
1) w przypadku Telc poprzez e-mail: mbauer@saco.info
2) w przypadku Uniwersytetu Łódzkiego poprzez e-mail: iod@uni.lodz.pl
3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia
egzaminu telc.
4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie:
1) art. 6 ust. 1 lit a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich
danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów) – w zakresie danych
kontaktowych (adresu e-mail, nr telefonu, adresu pocztowego) uczestników, a także zgody
opiekunów prawnych w przypadku gdy uczestnikami są osoby niepełnoletnie;
2) art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną
jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane
dotyczą, przed zawarciem umowy) – w związku z umowami zawartymi z uczestnikami;
3) art. 6 ust. 1 lit f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z
wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub
podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych
osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem) – w zakresie
dochodzenia ewentualnych roszczeń;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym
mowa w ust. 3. Wyniki egzaminu, łącznie z danymi osobowymi podlegają archiwizacji przez 10 lat
(aby zapewnić możliwość wystawiania duplikatów certyfikatów).
6. Dane osobowe uczestników egzaminów telc nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem
podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotów, którym
Współadministratorzy powierzyli przetwarzanie danych na podstawie zawartych umów.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
1) dostępu do swoich danych osobowych,
2) ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
3) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – jeżeli dotyczy,
4) przenoszenia danych osobowych na warunkach określonych w przepisach prawa,
5) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano przed cofnięciem zgody
6) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2.
8. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi realizację wskazanych celów
przetwarzania.
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