[Έντυπο Συναίνεσης κατόπιν Ενημέρωσης για λήψη φωτογραφίας την ημέρα
συμμετοχής στις εξετάσεις του IELTS και Διαδικασία Επιβεβαίωσης]
Σκοπός και Διαδικασία
Το IELTS αποτυπώνει την εικόνα των υποψηφίων την ημέρα διεξαγωγής των εξετάσεων προκειμένου να
αυξηθεί ο βαθμός ασφάλειας και να πιστοποιείται η ταυτότητα του υποψηφίου σε όλη τη διάρκεια των
εξετάσεων του IELTS. Η διαδικασία αυτή θα πραγματοποιηθεί από το προσωπικό του IELTS την ημέρα
των εξετάσεων. Η φωτογραφία που θα ληφθεί την ημέρα συμμετοχής στις εξετάσεις θα εμφανίζεται στο
Έντυπο Αποτελεσμάτων του IELTS (IELTS Test Report Form).
Δήλωση Απορρήτου και Προσωπικών Δεδομένων
Η υψηλής ανάλυσης εικόνα θα τηρηθεί σε κρυπτογραφημένη βάση δεδομένων με το Προηγμένo
Πρότυπo Κρυπτογράφησης 256 στο British Council στην Ελλάδα για δύο έτη. Τα στοιχεία αυτά δεν θα
παραχωρηθούν παρά μόνο σε εταίρους των εξετάσεων όπου τυχόν ζητηθεί για νόμιμους σκοπούς. Οι
φωτογραφίες χαμηλής ανάλυσης θα αποθηκευθούν στο κεντρικό σύστημα διαχείρισης του IELTS το
οποίο τηρείται στο Cambridge University στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τα στοιχεία ενδέχεται να αποκαλυφθούν
σε οργανισμούς που λαμβάνουν τα αποτελέσματα για περαιτέρω πιστοποίηση της ταυτότητας του
υποψηφίου. Δεν υπάρχει σκοπιμότητα ενσωμάτωσης, διασύνδεσης, διασταύρωσης ή ταυτοποίησης
προσωπικών δεδομένων από διαφορετικές πηγές.
Υποστηρίζουμε και τηρούμε απόλυτα τις αρχές προστασίας δεδομένων, όπως ορίζονται στο Νόμο περί
Προστασίας Δεδομένων του Ηνωμένου Βασιλείου (1998). Θα εφαρμόζουμε το Νόμο παγκοσμίως, με
εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου μέρος ή το σύνολο του ελληνικού νόμου (Ν2472/1997) είναι
αυστηρότερο.
Ο ισχύων Νόμος περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σας δίνει το δικαίωμα να ζητήσετε
αντίγραφο των προσωπικών σας στοιχείων όπως αυτά τηρούνται στο αρχείο μας, καθώς επίσης και το
δικαίωμα να μας ζητήσετε να διορθώσουμε τυχόν ανακριβή στοιχεία. Για περισσότερες πληροφορίες
παρακαλούμε επικοινωνήστε με το British Council στην Ελλάδα: customerservices@britishcouncil.gr
Συναίνεση
Ονοματεπώνυμο Υποψηφίου ______________________________________________________
Υπογραφή ___________________________Ημερομηνία ________________________________
Ημερομηνία εξετάσεων IELTS ___________________________________________
(Εάν είστε κάτω των 18 ετών, παρακαλούμε να ζητήσετε από τους γονείς σας ή τους νόμιμους
κηδεμόνες σας να διαβάσουν όλες τις παρεχόμενες πληροφορίες και να υπογράψουν την
παρακάτω Δήλωση Συναίνεσης.)
Δηλώνω υπεύθυνα ότι έχω τη γονική επιμέλεια του ανωτέρω αναφερόμενου υποψηφίου και έχω
διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχθεί τα ανωτέρω καθώς και τους όρους και προϋποθέσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο Δήλωσης στο έντυπο αίτησης του IELTS. Συναινώ στο να
φωτογραφηθεί το παιδί μου από το προσωπικό του British Council στην Ελλάδα μόνο για τους
ανωτέρω σκοπούς, σύμφωνα με τη νομοθεσία περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στο Ηνωμένο
Βασίλειο και το Ελληνικό Νόμο περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα όπως ισχύει.
Ονοματεπώνυμο Γονέα/Νόμιμου Κηδεμόνα ____________________________________________
Υπογραφή _____________________________ Ημερομηνία _______________________________

