Oświadczenie o ochronie danych osobowych oraz o wyrażeniu zgody
Centrum Egzaminacyjne i Goethe-Institut (w skrócie: „GI”) przykładają dużą wagę do ochrony
Państwa danych osobowych i informują niniejszym o rodzaju danych, sposobie i celu ich zbierania,
przetwarzania i wykorzystywania.
1.

Przedmiot niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych dotyczy zbierania, przetwarzania i
wykorzystywania danych osobowych („dane”) udostępnionych przez Państwa za pośrednictwem
stron internetowych Centrum Egzaminacyjnego w związku z dokonywaniem zgłoszenia na kursy lub
egzaminy Goethe-Institut a także samego przeprowadzania kursów i egzaminów.
Pytania lub uwagi dotyczące niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych lub ochrony
danych osobowych w ogóle należy kierować przede wszystkim pod adresem Centrum
Egzaminacyjnego, w którym dokonano zgłoszenia.
2.

Wykorzystywanie danych

Z naszej oferty internetowej mogą korzystać Państwo także bez rejestracji, np. jedynie w celu
uzyskania informacji. W takim przypadku nie będą zbierane, przetwarzane lub wykorzystywane
żadne dane odnoszące się od Państwa osoby.
O ile jednak zechcą Państwo dokonać zgłoszenia na któryś z kursów lub egzaminów, konieczne jest
udostępnienie różnych danych. Niezbędne podczas rejestracji jest podanie tych danych, które są
konieczne w celu dokonania operacji księgowych i przeprowadzenia kursu albo egzaminu.
Pozostałych informacji udzielają Państwo na zasadzie dobrowolności.
Zbieranie odnoszących się do Państwa osoby danych oraz ich późniejsze wykorzystanie ma na celu
dokonanie zgłoszenia za pośrednictwem Internetu oraz dokonywane jest także w celach
wymienionych w znajdującym się poniżej oświadczeniu o wyrażeniu zgody. Państwa dane
przekazywane są przez nas jedynie wymienionym w oświadczeniu o wyrażeniu zgody kategoriom
odbiorców i także tylko w wymienionych tam celach.
Ze względów technicznych podczas komunikacji za pośrednictwem Internetu uzyskamy także inne
informacje, jak np. Państwa adres IP, http referrer itp. Te dane, otrzymane z Państwa komputera lub
przeglądarki internetowej, będą przez nas rejestrowane i wykorzystywane oczywiście jedynie w
granicach prawa.
3.

Informacje dodatkowe dot. plików typu cookies

Pliki Cookiem („ciasteczka”) wykorzystywane są w celu umożliwienia Państwu automatycznego
logowania (jeśli wybiorą Państwo taką opcję) podczas kolejnej wizyty na stronie. Poza tym pliki
cookies stosuje się w celu identyfikacji użytkownika przy przejściu z jednej strony na kolejną. Jeśli w
Państwa przeglądarce internetowej wyłączona jest opcja obsługi plików cookie, to mogą Państwo
wprawdzie korzystać z naszej spersonalizowanej oferty internetowej, jednak automatyczne
logowanie na stronę nie będzie możliwe.
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4.

Prawo sprzeciwu

W każdej chwili mogą Państwo sprzeciwić się wykorzystywaniu swoich danych w celu badania rynku
a także w celach reklamowych i marketingowych. Wystarczy w tym celu przesłać pocztą
elektroniczną wiadomość zawierającą odpowiednią informację na adres właściwego dla Państwa
Centrum Egzaminacyjnego:
[nazwa centrum egzaminacyjnego]

Oświadczenie o wyrażeniu zgody
Nazwisko, imię:____________________________________________________________
Niniejszym wyrażam zgodę na przekazanie przez Centrum Egzaminacyjne moich danych
osobowych („dane”) udostępnionych przeze mnie podczas rejestracji oraz moich danych osobowych
udostępnionych w związku z realizacją zawartych ze mną w przyszłości umów do centralnej bazy
danych klientów Goethe-Institut e.V. (pol.: stowarzyszenie zarejestrowane) z siedzibą w Monachium
/ Niemcy w celu zapisania ich tam, oraz na dokonanie scalenia tych danych ze znajdującymi się tam
już ewentualnie innymi danymi dotyczącymi mojej osoby.
Ponadto wyrażam zgodę na obszerne wykorzystywanie moich danych przez Centrum
Egzaminacyjne i Goethe-Institut oprócz wykonywania zobowiązań wynikających z umów także do
przeprowadzania badań rynkowych oraz w celach reklamowych i marketingowych dotyczących
każdorazowo oferty Centrum Egzaminacyjnego i Goethe-Institut, w szczególności w celu
dostarczania na podane przeze mnie dane teleadresowe odpowiednich informacji reklamowych i
zapytań („informacje”).
Informacje mogą być przesyłane pocztą, telefonicznie, faksem, pocztą elektroniczną i/lub w formie
wiadomości tekstowych SMS.
W celu kontroli autentyczności i wystawiania duplikatów zaświadczeń zgadzam się ponadto na
przekazywanie do Centrali, przechowywanie tam w centralnym archiwum egzaminów (przez
maksymalnie 10 lat) oraz przetwarzanie danych dotyczących egzaminów, w których brałem/łam
udział. O ile są to informacje dotyczące egzaminów upoważniających do osiedlenia się w Niemczech
małżonka w ramach łączenia rodzin, wyrażam zgodę na to, żeby Goethe-Institut na żądanie
niemieckich urzędów potwierdził autentyczność przedłożonego przeze mnie urzędowi świadectwa.
Moje dane nie będą przez Centrum Egzaminacyjne i Goethe-Institut wykorzystywane lub
przekazywane osobom trzecim w celach innych niż wymienione powyżej w treści oświadczenia,
chyba że w odniesieniu do tych danych istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia nadużycia.
Jest mi wiadome, że w każdej chwili mogę sprzeciwić się wykorzystywaniu moich danych w celu
badania rynku a także w celach reklamowych i marketingowych.
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