
                                                                  
                                     

UWAGA!!! 
Wpłat przelewem należy dokonywać na rzecz firmy „OXFORD” s.c. – dane jak w nagłówku. 

W tytule przelewu proszę wpisać „TOEFL Junior – (imię i nazwisko kandydata)” 

 

Szkoła Języka Angielskiego 

„OXFORD”s.c. 

ul. Zwycięstwa 34/4, Gliwice 

toefl.junior.4all@oxfordschool.pl   

kom. 501 171 935                  

DANE DOTYCZĄCE KANDYDATA/KANDYDATKI  

Imię i nazwisko kandydata 
 

 

Wiek kandydata  
 

 

Kandydat jest obecnie uczniem/uczennicą: 

(zaznacz poprawne i wpisz nazwę szkoły) 

� Gimnazjum  

 

............................................................................. 
(proszę wpisać nazwę szkoły i numer) 

 

Proszę zaznaczyć, do której klasy OBECNIE uczęszcza 

kandydat:  

     � Klasa 1 

     � Klasa 2 

     � Klasa 3 

 

� Szkoła ponadgimnazjalna 

 

............................................................................. 
(proszę wpisać nazwę szkoły i numer) 

 

Proszę zaznaczyć, do której klasy OBECNIE uczęszcza 

kandydat:  

     � Klasa 1 

     � Klasa 2 

     � Klasa 3 

     � Klasa 4 

Adres e-mail kandydata: 
 

 

Nr telefonu kandydata: 
 

 

DANE DOTYCZĄCE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO KANDYDATA/KANDYDATKI: 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego: 
 

 

Adres e-mail: 
 

 

Nr telefonu: 
 

 

Nr konta bankowego dla wpłat: 84 2490 0005 0000 4600 3732 2477 
Oświadczam, iż jestem właścicielem podanego powyżej adresu e-mail oraz numeru telefonu i wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych pozostającej pod moją opieką prawną osoby niepełnoletniej 

w zakresie podanym w niniejszym formularzu (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu) w celu otrzymywania informacji 

na temat organizowanego testu oraz w celu podania jego wyników, a także w celach marketingowych, w tym na otrzymywanie 

bezpłatnych publikacji, materiałów promocyjno-informacyjnych, badania rynku i opinii publicznej, oferowania produktów 

środkami komunikacji elektronicznej od OXFORD K.Moulds, K. Moulds z siedziba w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 34/4, zgodnie z 

Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). 

 

................................................................ 

podpis pełnoletniego kandydata lub rodzica/opiekuna prawnego 

 w przypadku, gdy do testu przystepuje osoba niepełnoletnia 



 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 
 
Niniejszy test TOEFL Junior (“Test”) jest przeprowadzany przez Educational Testing Service z siedzibą w Princeton, Rosedale Road, Princeton, 

New Jersey 08541 NJ, USA (“ETS”) (“Administrator danych osobowych”) oraz ETS Global BV z siedzibą w Amsterdamie, Strawinskylaan 929, 

1077 XX, Holandia, działając w Polce za pośrednictwem ETS Global B.V. Sp. z o.o. oddział w Polsce, z siedzibą w CH Jupiter, wejście E, II piętro 

ul. Towarowa 22; 00-839, Warszawa, Polska („ETS Global”) (“Administratorzy danych osobowych”). ETS Global jest przedstawicielem ETS  

w Polsce, w rozumieniu Art. 31a Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. 2002, Nr 101, punkt 926 z poprawkami)  

– zwanej dalej „Ustawą”. 

 

Czas trwania Testu wynosi około 2 godziny i 14 minut. Dodatkowe informacje o Teście można znaleźć na stronie internetowej:  

http://www.etsglobal.org/Pl/Pol/Testy-i-Przygotowanie/Certyfikaty-TOEFL-R/TOEFL-R-Junior 

 
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jego dane takie jak: imię, nazwisko, numer identyfikacyjny, data urodzenia, kod regionu, poziom kursu, 

nazwa szkoły, klasa, dane demograficzne i dane na temat dotychczasowej edukacji językowej (takie jak: liczba lat nauki języka angielskiego  

w szkole powszechnej, ilość godzin nauki języka angielskiego w szkole tygodniowo, ilość godzin dodatkowej nauki języka angielskiego tygodniowo, 

ilość podejść do testu TOEFL Junior, zamieszkiwanie w kraju anglojęzycznym) oraz odpowiedzi na pytania Testu będą zbierane w trakcie Testu. 

Dane osobowe zostaną zebrane celem wzięcia udziału w Teście i późniejszego sprawdzenia wyników. Dodatkowo dane te mogą być przetwarzane 

w celach uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratorów danych, takich jak marketing bezpośredni własnych produktów lub usług. 

Dane osobowe (imię, nazwisko, numer identyfikacyjny, data urodzenia) będą traktowane jako poufne i nie pojawią się w żadnych publicznie 

dostępnych opracowaniach, za wyjątkiem tego, że niektóre z danych osobowych pojawią się na Raporcie Wyników z Testu. Niektóre  

z dostarczonych danych nieosobowych (takie jak w/w dane demograficzne i dane na temat dotychczasowej edukacji językowej), odpowiedzi na 

pytania testowe oraz wyniki Testu mogą zostać użyte dla celów badań naukowych i rozwoju oraz celów promocyjnych związanych z Testem. 

Udostępnianie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w Teście. Dane te można korygować kontaktując się z: 

e-mail: customer-ee@etsglobal.org, telefon:  + 48 22 890 00 17.  

 

 
Użytkownik wyraża zgodę na zachowanie pełnej poufności wszystkich pytań testowych i odpowiedzi, a w szczególności na nieprzetwarzanie oraz 
nieudostępnianie jakichkolwiek pytań testowych lub odpowiedzi innej osobie lub organizacji, w całości lub częściowo, w jakiejkolwiek formie. 

 

Użytkownik potwierdza, że w celu przeprowadzenia Testu jego dane osobowe mogą zostać przekazane do Stanów Zjednoczonych lub innego kraju 
nie zapewniającego odpowiedniego poziomu ochrony danych, jak zastrzeżono w Art. 47 Ustawy. Wszelkie przekazywanie danych będzie 
dokonywane zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie. 

 

 

 Przeczytałem/am powyższy zapis i rozumiem jego warunki. Potwierdzam, że mam 18 lub więcej lat (w przeciwnym wypadku podpis 
Rodzica lub Opiekuna jest wymagany poniżej). 
 

 
Imię i nazwisko (proszę wpisać drukowanymi literami)   _______ 

 

Podpis   _ Data   ________ 
 

   
Dla Rodzica lub Opiekuna osoby w wieku poniżej 18 lat zdającej Test: 

 
 Przeczytałem/am powyższe powyższy zapis i rozumiem jego warunki. Potwierdzam, że poinformowałem/am o nich osobę zdającą Test  

i wyjaśniłem/am je. 
 

 

Imię i nazwisko Rodzica lub Opiekuna (proszę wpisać drukowanymi literami)   ________ 
 

Podpis   _  Data   ________ 
 
 

Opcjonalnie: zaznacz poniższe pole  jeśli chcesz otrzymywać informacje o promocjach od ETS Global BV drogą elektroniczną (dotyczy 

osób powyżej 18 roku życia) 
 
 ☐  Adres e-mail: ____________________________________________________ 

 

“Wyrażam zgodę na otrzymywanie od ETS Global BV z siedzibą w Amsterdamie, Strawinskylaan 929, 1077 XX, Holandia (w tym od jej oddziałów) 

informacji handlowej w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 poz. 1204 ze zm.). W celu 

uchylenia wątpliwości, w przypadku gdy przystępujący do Testu jest niepełnoletni, niniejsza zgoda nie jest udzielana w imieniu niepełnoletniego 

przystępującego do testu, ale jest udzielona przez wyżej podpisanego”.  

 
 

Copyright 2013 © by Educational Testing Service. All rights reserved. 

http://www.etsglobal.org/Pl/Pol/Testy-i-Przygotowanie/Certyfikaty-TOEFL-R/TOEFL-R-Junior
mailto:customer-ee@etsglobal.org

