Document Services
Έντυπο Αίτησης
Παρακαλούμε να συμπληρώστε το έντυπο με ΚΕΦΑΛΑΙΑ.

Στοιχεία κατόχου του εγγράφου
Γράψτε το όνομα του κατόχου του εγγράφου/των εγγράφων ακριβώς όπως εμφανίζεται στο διαβατήριο ή την
ταυτότητά του τόσο στην αρχική γλώσσα (π.χ. ελληνικά) όσο και στα Αγγλικά.
Αρχική γλώσσα (π.χ. Ελληνικά)

Αγγλικά

Επώνυμο
Όνομα
Πατρώνυμο
Τηλέφωνο
Email
Διεύθυνση

Οδός και αριθμός

Πόλη/Χωριό

Ταχυδρομικός κώδικας

1. Έχετε επικυρώσει/μεταφράσει το ίδιο έγγραφο/τα ίδια έγγραφα στο British Council στο παρελθόν;
Όχι

Ναι

Εάν Ναι, παρακαλείσθε να εσωκλείσετε/αποστείλετε σαρωμένα αντίγραφα της επικύρωσης/μετάφρασης.
2. Έχετε εσωκλείει τα πρωτότυπα έγγραφα;
Όχι

Ναι

3. Υποβάλλετε έγγραφο/έγγραφα που έχει/έχουν εκδοθεί από εκπαιδευτικό ίδρυμα/εξεταστικό φορέα του
Ηνωμένου Βασιλείου;
Όχι

Ναι

Εάν Ναι, παρακαλούμε συμπληρώστε, υπογράψτε και εσωκλείετε/σαρώστε και στείλτε το Έντυπο
Συναίνεσης για την επικύρωση των εγγράφων σας. Εάν δεν το κάνετε, το British Council δεν θα
επεξεργαστεί τα δεδομένα σας για την επικύρωση/μετάφραση.
Όχι

Ναι

4. Επιλέξτε την υπηρεσία που επιθυμείτε:
Επικύρωση εκπαιδευτικών εγγράφων/πιστοποιητικών γλωσσομάθειας του Ηνωμένου Βασιλείου
Επικύρωση/Μετάφραση εκπαιδευτικών εγγράφων/πιστοποιητικών γλωσσομάθειας του Ηνωμένου Βασιλείου
Μετάφραση Ελληνικών εγγράφων

Questions? Email us at customerservices@britishcouncil.gr

Document Services
Έντυπο Αίτησης
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ
Σε περίπτωση που εγώ ο/η
κάτοχος των εγγράφων

(ονοματεπώνυμο)

με Α.Δ.Τ.
δεν μπορώ να παραλάβω ο ίδιος/η ίδια τα κατατεθέντα έγγραφα, εξουσιοδοτώ τον/την:

Στοιχεία Παραλήπτη
Ονοματεπώνυμο
Α.Δ.Τ.
Διεύθυνση

Οδός και αριθμός

Πόλη/Χωριό

Ταχυδρομικός κώδικας

Τηλέφωνο
Email
αντ’ εμού και για λογαριασμό μου να παραλάβει τα κατατεθέντα έγγραφα.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Το British Council θα χρησιμοποιήσει τα δεδομένα που μας παρέχετε για να επεξεργαστεί την αίτησή σας για επικύρωση
γνησιότητας και μετάφραση των κατατεθέντων εκπαιδευτικών εγγράφων. Η νομική μας βάση για την επεξεργασία των
δεδομένων σας είναι η εκτέλεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών (συμφωνία). Θα κοινοποιήσουμε τα δεδομένα σας στα
βρετανικά εκπαιδευτικά ιδρύματα/βρετανικούς εξεταστικούς φορείς που αναφέρονται στα υποβληθέντα έγγραφα για τον
σκοπό της επικύρωσης γνησιότητας. Θα διατηρήσουμε αρχείο των στοιχείων επικοινωνίας σας και των μεταφράσεων
των υποβληθέντων εγγράφων για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών από την συμφωνηθείσα ημερομηνία παράδοσης των
εγγράφων.
Το British Council τηρεί τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ)
2016/679) και τη νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων στην Ελλάδα. Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στις
πληροφορίες σας, να ζητήσετε αντίγραφο των πληροφοριών που τηρούμε για εσάς, δικαίωμα διόρθωσης τυχόν
ανακριβειών σε αυτές τις πληροφορίες, ή δικαίωμα διαγραφής όταν οι πληροφορίες δεν είναι πλέον απαραίτητες για τους
σκοπούς που συλλέχθηκαν. Υπό προϋποθέσεις, έχετε το δικαίωμα περιορισμού ή αντίρρησης επεξεργασίας των ως άνω
πληροφοριών. Στις περιπτώσεις αυτές θα τις διατηρούμε μόνο για την υπεράσπιση τυχόν αξιώσεων. Εάν επιθυμείτε να
ασκήσετε οποιοδήποτε από τα ως άνω δικαιώματα επικοινωνήστε με το British Council στην ηλεκτρονική διεύθυνση
IGDisclosures@britishcouncil.org με τον κωδικό: Document Services. Εάν σας απασχολεί ο τρόπος που
χρησιμοποιήσαμε τις προσωπικές σας πληροφορίες, έχετε επίσης το δικαίωμα να προσφύγετε στην Ελληνική Αρχή
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr). Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε
ανατρέξτε στην ιστοσελίδα μας www.britishcouncil.gr/en/privacy-and-terms ή επικοινωνήστε με το British Council στην
Ελλάδα.

Δηλώνω υπεύθυνα ότι: α) τα στοιχεία που έχω συμπεριλάβει στην παρούσα αίτηση είναι αληθή και ακριβή και
ότι συμφωνώ και αποδέχομαι την ανωτέρω δήλωση απορρήτου και β) έχω διαβάσει, κατανοήσει και
αποδέχομαι ρητά και ανεπιφύλακτα τους Όρους και Προϋποθέσεις υπό τους οποίους το British Council
παρέχει τις υπηρεσίες επικύρωσης και μετάφρασης, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι στη διεύθυνση:
www.britishcouncil.gr/study-uk/translation-verification.
Υπογραφή

Ημερομηνία

Η μη παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται ενδέχεται να οδηγήσει σε καθυστέρηση της
διαδικασίας επικύρωσης/μετάφρασης.

Questions? Email us at customerservices@britishcouncil.gr

