Ιούλιορ/July 2009
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ CITY&GUILDS
APPLICATION FORM FOR CITY&GUILDS CENTRAL EXAMINATION

Σηοισεία Υποτηθίος / Candidate Information
Επώλπκν / Surname

Ειιεληθά

**Αγγιηθά

Όλνκα / Name
Παηξώλπκν / Father’s name
Μεηξώλπκν / Mother’s name
Ηκεξνκελία Γέλλεζεο / Date of Birth

Φύιν / Sex

Άξξελ / Male

□

Θήιπ / Female

□

Δηεύζπλζε / Address
Οδόο / Street

Αξηζκόο / Number

Πόιε / City

Ννκόο / Prefecture

Σηαζεξό Τειέθσλν / Telephone

* e-Mail

Κηλεηό Τειέθσλν / Mobile

* Fax

ε ζπκπιήξσζε ελόο εθ ησλ δύν ηειεθώλσλ είλαη ππνρξεσηηθή

T.K. /
Postcode

* Επάγγεικα / Profession
* Πξναηξεηηθή ζπκπιήξσζε/ Optional field
** Σπκπιεξώλνληαη όπσο αλαγξάθνληαη ζην Δηαβαηήξην/Ταπηόηεηα ή ζύκθσλα κε ηελ ζρεηηθή θσδηθνπνίεζε ηνπ ΕΛΟΤ (ΕΛΟΤ 743) /
Please complete your details exactly as they appear in your passport/identity card

Πιζηοποιήζειρ Αγγλικών / English Language Certifications
Preliminary – A1

IESOL

□

ISESOL

□

Access – A2

IESOL

□

ISESOL

□

Achiever – B1

IESOL

Communicator –B2

IESOL

Expert – C1

IESOL

Mastery – C2

IESOL
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□
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ISESOL
ISESOL
ISESOL
ISESOL

□
□
□
□
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Τόπορ Εξεηάζευν (επιλέξηε ένα) / Place of Examination (choose one)
Αζήλα/Athens
Λάξηζα/Larisa

□
□

Ηξάθιεην/Heraklio
Πάηξα/Patra

□
□

Θεζζαινλίθε /Thessaloniki
Φίνο/Chios

□
□

Αίηεζε πξόζζεηνπ ρξόλνπ ιόγσ καζεζηαθώλ δπζθνιηώλ (ππνρξεσηηθή ε επηζύλαςε ζρεηηθήο βεβαίσζεο)
/ Request for additional time due to learning difficulties ( a medical certificate must accompany this application)
Αίηεζε εηδηθήο πξόζβαζεο ζηνλ ρώξν εμεηάζεσλ ιόγσ θηλεηηθώλ πξνβιεκάησλ
/ Request for special access arrangement to the examination venue

Σηοισεία/Details Teachers’ Club Member
Κυδικόρ Teachers’Club /
Teachers’Club Code

Καθηγηηήρ / Teacher

Σε πεπίπηυζη ζςμπλήπυζηρ ζηοισείυν Teachers’ Club Member, η επικοινυνία ζσεηικά με ηιρ εξεηάζειρ City&Guilds θα
ππαγμαηοποιείηαι απ’ εςθείαρ με ηον Καθηγηηή.
1. Γνυζηοποίηζη ηήπηζηρ απσείυν
Ο Υπνςήθηνο έρεη ελεκεξσζεί από ηo Κέληξν City&Guilds (ζην εμήο «Κέληξν») όηη πξνζσπηθά ηνπ δεδνκέλα (ελδεηθηηθά: πξνζσπηθά ζηνηρεία, ζηνηρεία ηαπηόηεηαο, απνηειέζκαηα
εμεηάζεσλ, γξαπηά εμεηάζεσλ, θιπ.) ηα νπνία είηε ν ίδηνο ζα γλσζηνπνηήζεη ζην Κέληξν είηε ε ηήξεζή ηνπο πξνβιέπεηαη από ην λόκν ή από ηε δηαδηθαζία εμεηάζεσλ, ζα ηεξνύληαη από ην
Κέληξν ζε αξρείν θαη ζα απνηεινύλ αληηθείκελν επεμεξγαζίαο. Τα ίδηα απηά ζηνηρεία ζα ηεξνύληαη ζε αξρείν από ηνλ Αδεηνύρν ηνπ City&Guilds (PeopleCert AE) θαζώο θαη από ηνλ Αξρηθό
Δηθαηνύρν ηνπ City&Guilds Concept (City&Guilds). Ο Υπνςήθηνο παξέρεη ηε ξεηή έγθξηζε θαη ζπγθαηάζεζή ηνπ ζην Κέληξν, ηνλ Αδεηνύρν ζηελ Ειιάδα θαη ηνλ Δηθαηνύρν ηνπ City&Guilds
Concept (ζην εμήο αλαθεξόκελνη όινη σο ‘’Δηθαηνύρνη’’) γηα ηελ ηήξεζε αξρείσλ κε πξνζσπηθά ηνπ ζηνηρεία, θαζώο θαη γηα ηελ επεμεξγαζία, ζύκθσλα κε ην αξζξ. 5 παξ.1 λ.2472/1997, ησλ
πξνζσπηθώλ ηνπ δεδνκέλσλ.
Η ηήξεζε ηνπ αξρείνπ θαζώο θαη ε επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ ζα δηαηεξεζεί θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο ζπλαιιαθηηθήο ζρέζεο κε ηνλ Υπνςήθην θαη, πεξαηηέξσ, θαζ’ όζν
ρξνληθό δηάζηεκα επηβάιιεηαη από λνκνζεηηθέο, θαλνληζηηθέο θαη δηνηθεηηθέο δηαηάμεηο,. Σηε ζπλέρεηα ζα πεξηνξίδεηαη ζε ηζηνξηθνύο ή ζηαηηζηηθνύο ζθνπνύο θαζώο θαη ζηελ πξνώζεζε ηνπ
City&Guilds Concept θαη ησλ πξντόλησλ (:ηδίσο πηζηνπνηήζεηο) ηνπ Οκίινπ ηεο ECDL Ειιάο Α.Ε.
Σθνπόο ηεο ηήξεζεο ηνπ αξρείνπ θαη ηεο επεμεξγαζίαο ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ είλαη ε απνηειεζκαηηθή θαη νκαιή ιεηηνπξγία ησλ ζρέζεσλ Υπνςεθίνπ – Κέληξνπ (ε πιεξέζηεξε
δπλαηή εμππεξέηεζε θαη ελεκέξσζε ηνπ Υπνςεθίνπ, ε νξζή δηεμαγσγή ηεο εμεηαζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηεο απνλνκήο ζηνλ Υπνςήθην ηνπ Πηζηνπνηεηηθνύ City&Guilds, ε επίιπζε ηπρόλ
δεηεκάησλ πνπ αλαθύπηνπλ ζρεηηθά κε ηελ εμέηαζε ηνπ Υπνςεθίνπ, ππνζηήξημε ηεο ζπλαιιαθηηθήο ζρέζεο αλάκεζα ζηνλ θάζε Υπνςήθην μερσξηζηά θαη ην Κέληξν, ε πξνζηαζία ησλ
ζπκθεξόλησλ ησλ Υπνςεθίσλ), ε εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθώλ ππνρξεώζεσλ ηνπ Κέληξνπ πξνο ηνπο Υπνςεθίνπο θαη πξνο ηνπο ινηπνύο Δηθαηνύρνπο, ε ζπκκόξθσζε ηεο PeopleCert Α.Ε
κε ηηο ππνρξεώζεηο ηεο πνπ απνξξένπλ από ηελ εθάζηνηε ηζρύνπζα λνκνζεζία, θαζώο θαη ε ελεκέξσζε ηνπ Υπνςεθίνπ γηα ηα πξντόληα ηνπ Οκίινπ ηεο ECDL Ειιάο Α.Ε, εθηόο ηεο
πεξίπησζεο ελαληίσζεο ηνπ.
Ο Υπνςήθηνο έρεη «δηθαίσκα πξόζβαζεο» ππό ηελ έλλνηα ηνπ δηθαηώκαηνο πιεξνθόξεζεο γηα ηα πξνζσπηθά ηνπ δεδνκέλα πνπ ηεξνύληαη από ην Κέληξν θαη ηνπο Δηθαηνύρνπο θαη
απνηεινύλ αληηθείκελν επεμεξγαζίαο, γηα ηνλ ηξόπν, ηνπο ζθνπνύο θαη ην ρξνληθό δηάζηεκα ηεο επεμεξγαζίαο, γηα ηηο θαηεγνξίεο ησλ απνδεθηώλ ησλ πξνζσπηθώλ ηνπ δεδνκέλσλ θαζώο
θαη γηα θάζε κεηαβνιή ησλ πξναλαθεξζέλησλ ζηνηρείσλ. Κάζε αίηεκα ηνπ Υπνςεθίνπ, θαζώο θαη θάζε αληίξξεζε ζρεηηθά κε ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα
(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αλαθιήζεσο ηεο ζπλαηλέζεσο ηνπ Υπνςεθίνπ γηα ελεκέξσζή ηνπ ζρεηηθά κε ηηο πηζηνπνηήζεηο ηνπ Οκίινπ η εο ECDL Ειιάο Α.Ε.) ζα ππνβάιιεηαη έγγξαθα ζηελ
έδξα ηνπ Κέληξνπ ή θαη ζηελ PeoleCert Α.Ε.
Εάλ δελ επηζπκείηε λα ιακβάλεηε πιεξνθνξηαθό πιηθό, παξαθαινύκε λα ζεκεηώζεηε x ζην δηπιαλό πεδίν

□.

2. Κανονιζμόρ Eξεηάζευν City&Guilds / City&Guilds Examination Rules
Ημεπομηνία / Date
Τόπορ / Place
Υπογπαθή Υποτήθιος /
Candidate‘s Signature
Ο Υπνςήθηνο ησλ Εμεηάζεσλ City&Guilds, κε ηελ ππνγξαθή ηεο παξνύζαο Αίηεζεο, δειώλεη όηη απνδέρεηαη θαη έρεη θαηαλνήζεη ηνλ Καλνληζκό Εμεηάζεσλ
City&Guilds. / The City&Guilds Examination Candidate upon signing this Application declares that he/she has understood and accepts the City&Guilds
Examination Rules.
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