
PŘIHLÁŠKA KE ZKOUŠCE
Jméno                                                                                                   Příjmení                                                                                                        

Datum narození                                                                                     Telefon                                                                                                          

E-mail                                                                                                                                                                                                                        

UPOZORNĚNÍ:Kandidát obdrží na email uvedený v přihlášce pokyny k platbě (platební příkaz). Bez uhrazení poplatku za zkoušku nebude kandidát ke 
zkoušce zaregistrován!

CAMBRIDGE ZKOUŠKY:

ZKOUŠKA TERMÍN REGISTRACE  DO: PLATBA DO: CENA** IH
Campus*

Měsíc pro IH
Campus

Pre A1 Starters 11.6.2019 18.4.2019 2.5.2019 1450 --- ---

A1 Movers 11.6.2019 18.4.2019 2.5.2019 1450 --- ---

A2 Flyers 11.6.2019 18.4.2019 2.5.2019 1450 --- ---

 
Zkouška proběhne v prostorách FRESH SCHOOL

*Nehodící se škrtněte  **Ceny jsou platné pouze pro kandidáty  -  FRESH SCHOOL, Litvínovská 609, Praha 9, 190 00

       Datum                                                           
Podpis/*SOUHLAS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE   

                                                  

Beru na vědomí a souhlasím s níže uvedenými podmínkami registrace ke zkouškám Cambridge English:

1.    Budu se řídit pravidly stanovenými pro tuto zkoušku a organizačními pokyny, které obdržím od AKCENT IH Prague.

2.    Souhlasím s poskytnutím svých osobních údajů (jméno, datum narození, telefon, e-mail) pro potřeby Cambridge English.

3.    UPOZORNĚNÍ: V den zkoušek (neplatí pro zkoušky YLE) se musí kandidáti prokázat platným průkazem totožnosti (pas, občanský průkaz).
        V případě, že kandidát nevlastní žádný průkaz totožnosti, prosím, kontaktujte zkouškové oddělení: exams@akcent.cz, tel.: 261 109 230
4.     Beru na vědomí, že v den zkoušky podstoupím povinné fotografování (neplatí pro zkoušky YLE a verze zkoušek „for Schools“), které zajistí autorizované zkouškové centrum v prostorách, kde 

se zkoušky konají . 
        V PŘÍPADĚ, ŽE JE KANDIDÁT MLADŠÍ NEŽ 15 LET, DÁVÁM SOUHLAS S POŘÍZENÍM JEHO FOTOGRAFIE PRO POTŘEBY CAMBRIDGE ENGLISH.

5.    Termíny písemné části zkoušek jsou pevně stanoveny Cambridge English, termíny ústních částí jsou určovány místně.
        Celkový rozpis zkoušek obdržíte nejpozději do 5 dnů od ukončení registrace k počítačové verzi zkoušek a do 21 dnů po ukončení registrace k papírové verzi zkoušek.
6.      Poplatek za zkoušku musí být uhrazen do termínu platby uvedeného v tabulce viz.výše.

7.    Pokud neobdržíte rozpis zkoušky v námi uvedeném termínu, je Vaší povinností AKCENT IH Prague obratem kontaktovat.

8.     Přihláška na zkoušku je závazná. Po ukončení tzv. řádné registrace není možné zkoušku přeložit na pozdější termín nebo měnit úroveň zkoušky.

9.     Poplatek se nevrací v případě odstoupení od zkoušky nebo jejího nesložení. V případě, že se kandidát nemohl zúčastnit písemné části zkoušky z důvodu nemoci a do sedmi dnů od data     
        písemné zkoušky předloží lékařské potvrzení, může požádat o vrácení 50 % registračního poplatku. Poplatek za zkoušku lze vrátit ve 100% výši do ukončení řádného registračního období.

10.    V případě zvláštních požadavků na průběh zkoušky (např. poruchy učení, sluchové či zrakové vady apod.) informujte AKCENT IH Prague nejpozději do konce řádného registračního

        období. Všechny žádosti musí být doloženy potvrzením od lékaře — specialisty.

11.  Všechny části Vaší zkoušky zůstávají majetkem Cambridge English a nejsou touto organizací poskytovány k nahlédnutí.

12.  AKCENT IH Prague se zavazuje zajistit průběh a organizaci zkoušky za předpokladu, že je ke zkoušce přihlášen dostatečný počet kandidátů.

13.  AKCENT IH Prague se zavazuje zajistit průběh zkoušek podle daných pravidel Cambridge English Assessment. AKCENT IH Prague upozorňuje, že není zodpovědný za jakékoli změny, ke      
        kterým dojde z důvodů, které nelze ovlivnit. Pokud bude zkouška nebo její výsledky přerušeny, zrušeny nebo odloženy, AKCENT IH Prague se bude snažit zajistit náhradní služby tak rychle, 

        jak to bude možné.

14.   AKCENT International House Prague, družstvo zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl Dr, vložka 1105 se sídlem na adrese: Bítovská 1245/3, Michle, 140 00 
Praha 4, IČO: 480 32 778 telefonický kontakt: 261 261 638 e-mailový kontakt: gdpr@akcent.cz (dále jen „Správce“). 

Vás tímto v souladu s čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES informuje, že:

Vámi poskytnuté osobní údaje (dále jen „osobní údaje“) v rozsahu jména, příjmení, data narození, telefonního čísla, e-mailové adresy, bude zpracovávat jakožto správce osobních údajů z právního
důvodu plnění právních povinností spojených s předsmluvní odpovědností a plněním smlouvy Smlouva o poskytování kurzů a provádění vzdělávacích programů a souvisejících právních vztahů (dále 
jen „smlouva“) a v rozsahu osobních údajů jména, příjmení, data narození, telefonního čísla, e-mailové adresy též plnění evidenčních a dalších povinností vyplývajících právních předpisů v oblasti 
vzdělávání.

Osobní údaje poskytnuté za účelem plnění smlouvy budou zpracovávány po dobu trvání smlouvy a následně uloženy po dobu trvání potenciálních nároků z ukončené smlouvy a v rozsahu osobních 
údajů zpracovávaných na základě právních předpisů po dobu právními předpisy stanovenou.

Vaše osobní údaje nebudou Správcem poskytovány třetím stranám s výjimkou jejich případného předání smluvním partnerům Správce, jenž mu poskytují služby související s uzavřením a plněním 
smlouvy a plněním souvisejících právních povinností (vzdělávací služby, účetní služby, právní služby, atd.) a příslušným orgánům veřejné moci v rámci výkonu jejich působnosti.

Vaše osobní údaje můžete kdykoli aktualizovat e-mailem, osobně nebo zasláním dopisu na shora uvedenou kontaktní adresu Správce.

Vámi uvedené osobní údaje budou použity pro interní potřebu AKCENT IH Prague a za účelem Vaší registrace ke zkoušce Cambridge English. 

Vyplněnou a podepsanou přihlášku prosím předat jazykové škole FRESH SCHOOL, Litvínovská 609, Praha 9, 190 00, mob. 604 11 69 69, email: prokopova@fresh-school.cz . Zkoušky organizuje:
AKCENT IH Prague, Exam Centre, Bítovská 5, 140 00 Praha 4, mob.: 606 047 649, email: exams@akcent.cz 

mailto:V%20p%C5%99%C3%ADpad%C4%9B,%20%C5%BEe%20kandid%C3%A1t%20nevlastn%C3%AD%20%C5%BE%C3%A1dn%C3%BD%20pr%C5%AFkaz%20toto%C5%BEnosti,%20pros%C3%ADm,%20kontaktujte%20zkou%C5%A1kov%C3%A9%20odd%C4%9Blen%C3%AD:%20exams@akcent.cz,%20tel.:%20261%20109%20230

