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Δήλωση Συγκατάθεσης για Φωτογράφιση
Ενημέρωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι όλοι οι υποψήφιοι που θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις Cambridge English Qualifications: C1 Advanced, C2
Proficiency και Business: B1 Preliminary, B2 Vantage, C1 Higher, θα χρειαστεί να φωτογραφηθούν (φωτογραφία τύπου διαβατηρίου) την ημέρα
των προφορικών ή την ημέρα των γραπτών εξετάσεων όπως αναφέρεται στη Δήλωση Απορρήτου Υποψηφίων. Αυτό γίνεται από τα μέλη του
προσωπικού του εξεταστικού κέντρου του British Council με σκοπό να αυξηθούν τα μέτρα ασφαλείας της εξέτασης ακολουθώντας τους νέους κανονισμούς
του Cambridge Assessment English.
Η φωτογραφία θα αποθηκευτεί στην ασφαλή ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Επαλήθευσης Αποτελεσμάτων Cambridge Assessment English Results Verification
Service website. Μπορείτε να ελέγξετε την πρόσβαση στα αποτελέσματα σας και στη φωτογραφία σας δίνοντας τον προσωπικό Αριθμό Υποψηφίου (ID
Number) και το Μυστικό Αριθμό Υποψηφίου (Secret Number) σε πανεπιστήμια, εργοδότες, και όσους οργανισμούς επιθυμείτε εσείς προκειμένου να
επιβεβαιώσουν τα αποτελέσματά σας.
Κατά την εγγραφή σας στις εξετάσεις, θα πρέπει να υπογράψετε την Δήλωση Συγκατάθεσης για τη Φωτογράφηση. Υποψήφιοι κάτω των 18 ετών,
πρέπει να ζητήσουν από τους γονείς ή τους νόμιμους κηδεμόνες να διαβάσουν όλες τις πληροφορίες που παρέχονται και να υπογράψουν την Υπεύθυνη
Δήλωση Παροχής Συναίνεσης για τη Φωτογράφηση, εκ μέρους τους.
Η φωτογράφιση είναι υποχρεωτική για τους υποψήφιους άνω των 18 ετών. Οι αιτήσεις των υποψηφίων κάτω των 18 ετών θα γίνουν δεκτές στην
περίπτωση που οι γονείς/κηδεμόνες αρνηθούν να δώσουν συγκατάθεση στη φωτογράφιση. Θα θέλαμε όμως να σας ενημερώσουμε ότι η φωτογραφία δεν
μπορεί να εισαχθεί στο αποτέλεσμα του υποψηφίου αργότερα ή μετά το πέρας των εξετάσεων.
Τα δικαιώματά σας
Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ) (ΕΕ) 2016/679 έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα, δικαίωμα
διόρθωσης ανακριβειών στα δεδομένα σας, ή κατά περίπτωση, δικαίωμα διαγραφής όταν τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς που
συλλέχθηκαν. Υπό ορισμένες συνθήκες μπορείτε να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας ή να φέρετε αντιρρήσεις στην επεξεργασία των προσωπικών
σας δεδομένων. Σε τέτοιες περιπτώσεις διατηρούμε αυτά μόνο για την υπεράσπιση τυχόν αξιώσεων. Έχετε επίσης το δικαίωμα να ανακαλέσετε την
συναίνεσή σας οποτεδήποτε λαμβάνοντας υπόψιν ότι τούτο δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στην συναίνεσή σας πριν την
ανάκληση της. Δύναστε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας επικοινωνώντας μαζί μας στη διεύθυνση: IGDisclosures@britishcouncil.org . Έχουμε στη
διάθεσή μας τριάντα ημέρες να απευθύνουμε και απαντήσουμε το αίτημα σας από την ημέρα παραλαβής του αιτήματος. Επιπλέον έχετε δικαίωμα να
υποβάλετε αίτημα ενώπιον της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

Συναίνεση – Υποψήφιοι 18 ετών ή άνω των 18 ετών
Έχω διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχθεί τα ανωτέρω καθώς και τους όρους και προϋποθέσεις για αυτή την εξέταση και τους κανονισμούς του Cambridge
Assessment English, και συναινώ στο να φωτογραφηθώ από το προσωπικό του British Council μόνο για τους ανωτέρω σκοπούς, σύμφωνα με το ΓΚΠΔ (ΕΕ)
2016/679 και αυτή η φωτογραφία να αποθηκευτεί στην ασφαλή ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Επικύρωσης Αποτελεσμάτων Cambridge Assessment English
Results Verification Service website, και να είναι διαθέσιμη αποκλειστικά σε οργανισμούς/άτομα στα οποία εγώ έχω δώσει τα στοιχεία μου ή έχω
εξουσιοδοτήσει να δουν τα αποτελέσματά μου.
Πλήρες Όνομα Υποψηφίου:
Όνομα Πατρός:
Υπογραφή Υποψηφίου:
B1 Preliminary
Εξέταση

C1 Advanced

C2 Proficiency

B2 Vantage
C1 Higher

Συναίνεση –Υποψήφιοι κάτω των 18 ετών
Εάν είστε κάτω των 18 ετών, παρακαλούμε να ζητήσετε από τους γονείς σας ή τους νόμιμους κηδεμόνες σας να διαβάσουν όλες τις πληροφορίες
που παρέχονται και να υπογράψουν την Δήλωση Συγκατάθεσης για τη Φωτογράφηση.
Δηλώνω υπεύθυνα ότι έχω τη γονική μέριμνα του ανωτέρω αναφερόμενου υποψηφίου και έχω διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχθεί τα ανωτέρω καθώς και
τους όρους και προϋποθέσεις για αυτή την εξέταση και τους κανονισμούς του Cambridge Assessment English, και συναινώ στο να φωτογραφηθεί το παιδί
μου από το προσωπικό του British Council μόνο για τους ανωτέρω σκοπούς, σύμφωνα με το ΓΚΠΔ (ΕΕ) 2016/679 και αυτή η φωτογραφία να αποθηκευτεί
στην ασφαλή ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Επικύρωσης Αποτελεσμάτων Cambridge Assessment English Results Verification Service website, και να είναι
διαθέσιμη αποκλειστικά σε οργανισμούς/άτομα στα οποία εγώ έχω δώσει τα στοιχεία του παιδιού μου ή έχω εξουσιοδοτήσει να δουν τα αποτελέσματά του.
Πλήρες Όνομα Υποψηφίου:
Όνομα Γονέα/Κηδεμόνα:
Υπογραφή:
B1 Preliminary
Εξέταση

C1 Advanced

C2 Proficiency

B2 Vantage
C1 Higher

Ημερομηνία Διατήρησης
Παρακαλούμε σημειώστε ότι η παρούσα θα σβηστεί από τα αρχεία μας μετά το πέρας δύο ετών από την ημερομηνία αυτής της εξέτασης.
Παρακαλούμε αποστείλατε το παρόν ταχυδρομικά στην διεύθυνση: Τμήμα Εξετάσεων, British Council, Πλ. Κολωνακίου 17, 106 73 Αθήνα, Ελλάδα, ή με
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: examination.services@britishcouncil.gr.
Επισημαίνεται ότι για να γίνει δεκτή η συμμετοχή των υποψηφίων άνω των 18 ετών στις εξετάσεις CAE, CPE ή BEC θα πρέπει να έχουν
υποβάλλει την Δήλωση Συγκατάθεσης για τη Φωτογράφηση μέχρι και το τέλος της περιόδου εγγραφών.
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