Μετάφραση και επικύρωση εγγράφων
Έντυπο αίτησης
Παρακαλούμε, συμπληρώστε την αίτηση με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ.

Στοιχεία κατόχου του εγγράφου
Γράψτε το όνομα του κατόχου του εγγράφου ακριβώς όπως εμφανίζεται στο διαβατήριο ή στην ταυτότητα,
τόσο στην αρχική γλώσσα (π.χ. Ελληνική) όσο και στην Αγγλική (αν διαφέρει).
Αρχική γλώσσα (π.χ. Ελληνική)

Αγγλική (αν διαφέρει)

Επώνυμο
Όνομα
Όνομα πατέρα
Σταθερό τηλέφωνο

Κινητό τηλέφωνο

Ηλ. ταχυδρομείο

Στοιχεία επικοινωνίας παραλήπτη
Όνομα παραλήπτη
Οδός και αριθμός
Χωριό/Πόλη

Ταχ. κώδικας

Σταθερό τηλέφωνο

Κινητό τηλέφωνο

1. Έχετε μεταφράσει/επικυρώσει το/α ίδιο/α έγγραφο/α στο British Council στο παρελθόν;
Όχι

Ναι

Εάν Ναι, παρακαλούμε εσωκλείστε φωτοτυπίες της μετάφρασης/επικύρωσης.
2. Έχετε εσωκλείσει το/α πρωτότυπο/α έγγραφο/α;
Όχι

Ναι

3. Καταθέτετε έγγραφο που έχει εκδοθεί από Βρετανικό εκπαιδευτικό ίδρυμα;
Όχι

Ναι

Εάν Ναι, παρακαλούμε υπογράψτε και εσωκλείστε το Έντυπο συναίνεσης (Consent form).
4. Παρακαλούμε σημειώστε την υπηρεσία που επιθυμείτε:…………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Το British Council διατηρεί αρχεία των προσωπικών σας πληροφοριών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας
προσωπικών δεδομένων (Ν. 2472/1997). Οι πληροφορίες θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την επικύρωση και μετάφραση των
κατατεθέντων εγγράφων καθώς και για στατιστικούς λόγους. Το British Council δύναται να διαβιβάσει τις εν λόγω πληροφορίες σε άλλα
Εκπαιδευτικά Ινστιτούτα του Ηνωμένου Βασιλείου για την επικύρωση της γνησιότητας των εγγράφων σας. Η χορήγηση σε εμάς
πληροφοριών που σας αφορούν σημαίνει ότι ρητά συναινείτε στη χρήση των εν λόγω πληροφοριών όπου είναι απαραίτητο
προκειμένου για τους παραπάνω σκοπούς. Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση οποιασδήποτε ανακρίβειας ή τη διαγραφή των
προσωπικών σας πληροφοριών ή αντίγραφο των πληροφοριών που κρατούμε για εσάς με πιθανή οικονομική σας επιβάρυνση,
αποστέλλοντας επιστολή στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στη διεύθυνση: British Council, Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών, Πλατεία
Κολωνακίου 17, 106 73 Αθήνα ή στην Υπηρεσία Μεταφράσεων και Επικυρώσεων, British Council, Τσιμική 43, 546 23 Θεσσαλονίκη ή
μέσω ηλ. μηνύματος στη διεύθυνση: customerservices@britishcouncil.gr.

Υπογραφή

Ημερομηνία

Η μη παροχή των στοιχείων που ζητούνται παραπάνω ενδέχεται να επιφέρει καθυστέρηση στη διαδικασία της
μετάφρασης/ επικύρωσης.

Έχετε ερωτήσεις; Επικοινωνήστε ηλεκτρονικά μαζί μας στο customerservices@britishcouncil.gr

