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Φόρμα Συναίνεσης

ΦΟΡΜΑ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΒΟΗΘΗΣΤΕ ΤΟΥΣ IELTS ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΑΣ ΝΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΟΥΝ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
ΤΟΥΣ ΚΕΡΔΙΖΟΝΤΑΣ €300 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΑΣ»

Στοιχεία Υποψηφίου IELTS
Επώνυμο: ...........................................................................................................................................
Ονομα: ………………………………………………………………………………………………………….
Ημ/νία Γέννησης: ...............................................................................................................................
Ημ/νία Εξέτασης IELTS: ……………………………………………………………………………………..
Αριθμός κινητού τηλεφώνου: ......................................................………………………………………..
Ηλεκτρονική Δ/νση: ……………………………………………………….………………………………….

Στοιχεία Κέντρου Ξένων Γλωσσών (ΚΞΓ)
Επωνυμία Κέντρου Ξένων Γλωσσών (ΚΞΓ): ……………………………………………………………….
Ονοματεπώνυμο δασκάλου/διευθυντή ΚΞΓ: ………………………………………………………………..
Αριθμός τηλεφώνου ΚΞΓ: ...................................................................................................................
Ηλεκτρονική Δ/νση ΚΞΓ:………………………………………………………………………………………
Δ/νση Κέντρου Ξένων Γλωσσών: ……………………………………………………………………………
Πόλη ΚΞΓ : ……………………………………………………………………………………………………..
Ταχ. Κώδικας: ………………………………………………………………………………………………….

Το British Council (Διοργανωτής) θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που μας παρέχετε για την
επεξεργασία της συμμετοχής σας στο διαγωνισμό. Η νομική βάση για την επεξεργασία των
πληροφοριών σας είναι η συμφωνία με τους όρους και προϋποθέσεις αυτού του διαγωνισμού
(σύμβαση) και η συναίνεσή σας. Οι πληροφορίες σας θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας μόνο
για τη διαχείριση και εκτέλεση του εν λόγω διαγωνισμού. Το British Council συμμορφώνεται με το νόμο
περί προστασίας προσωπικών δεδομένων στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελλάδα. Εχετε το δικαίωμα
να ζητήσετε αντίγραφο των πληροφοριών που διατηρούμε γι’ εσάς, έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη
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διόρθωση ανακριβειών ή όπου αρμόζει, έχετε δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων
όταν τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για το σκοπό που συλλέχθηκαν, απευθυνόμενοι με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση: GR_IELTSBusiness@britishcouncil.gr
Υπό ορισμένες συνθήκες έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας ή να φέρετε
αντιρρήσεις για την επεξεργασία των πληροφοριών σας. Σ’ αυτήν την περίπτωση ο Διοργανωτής
διατηρεί τις πληροφορίες μόνο για την υπεράσπιση τυχόν αξιώσεων εναντίον του.
Εχετε επίσης το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης σας για οποιοδήποτε σκοπό ζητήθηκε η
συναίνεσή σας οποτεδήποτε, λαμβάνοντας όμως υπόψιν ότι αυτό δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της
επεξεργασίας βάσει της συναίνεσης σας πριν την ανάκληση. Εάν σας απασχολεί ο τρόπος που ο
Διοργανωτής χρησιμοποιεί τις προσωπικές σας πληροφορίες, έχετε επίσης το δικαίωμα καταγγελίας
στην ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στο κεφάλαιο απορρήτου της ιστοσελίδας του
Διοργανωτή www.britishcouncil.org/privacy ή επικοινωνήστε με το British Council στην Ελλάδα. Οι
πληροφορίες θα διατηρηθούν για ένα (1) έτος από το τέλος του διαγωνισμού.

Για τον Υποψήφιο IELTS:
Διάβασα, κατανόησα και αποδέχομαι τους όρους και προϋποθέσεις του παρόντος διαγωνισμού όπως
περιγράφονται στην ιστοσελίδα https://www.britishcouncil.gr/ielts-get-there και συναινώ να
καταχωρηθούν τα προσωπικά μου στοιχεία σε αρχείο από το British Council, μόνο για τους σκοπούς
του παρόντος διαγωνισμού και δηλώνω υπεύθυνα ότι τα παραπάνω προσωπικά μου στοιχεία είναι
ακριβή και αληθή.
Υπογραφή
Σπουδαστή:

Ημ/νία:

Για τον Υποψήφιο IELTS, κάτω των 18 χρονών:
Ως γονείς/κηδεμόνες του παραπάνω ανήλικου υποψηφίου δηλώνουμε υπεύθυνα ότι κατανοούμε και
αποδεχόμαστε την παραπάνω δήλωση απορρήτου, τους όρους και προϋποθέσεις του παρόντος
διαγωνισμού όπως περιγράφονται στην ιστοσελίδα https://www.britishcouncil.gr/ielts-get-there και ότι
τα παραπάνω προσωπικά στοιχεία είναι ακριβή και αληθή.
Υπογραφή
Πατέρα

Ημ/νία :

Υπογραφή
Μητέρας

Ημ/νία:

Για το ΚΞΓ:
Επισυνάπτω την παρούσα φόρμα συναίνεσης συμμετοχής για τη συμμετοχή του Κέντρου Ξένων
Γλωσσών που εκπροσωπώ στον παρόντα διαγωνισμό που διενεργείται από το British Council.
Διάβασα, κατανόησα και αποδέχομαι τους όρους και προϋποθέσεις του παρόντος διαγωνισμού όπως
περιγράφονται στην ιστοσελίδα https://www.britishcouncil.gr/ielts-get-there την ως άνω δήλωση
απορρήτου και συναινώ και συναινώ να καταχωρηθούν τα προσωπικά μου στοιχεία σε αρχείο από το
British Council, μόνο για τους σκοπούς του παρόντος διαγωνισμού και δηλώνω υπεύθυνα ότι τα
παραπάνω προσωπικά μου στοιχεία είναι ακριβή και αληθή.
Υπογραφή
ιδιοκτήτη
ΚΞΓ

Ημ/νία:
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