EGZAMIN CERTYFIKATOWY Z JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Proszę wpisać lub zaznaczyć właściwą informację. Wypełniony i podpisany formularz proszę:
a) zeskanować i odesłać mailem na adres certyfikat.polski@handlowa.eu;
lub
b) wysłać pocztą na adres: Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, ul. Ostrowskiego 22, 53-238 Wrocław.

1. Dane podstawowe
Podanie tych informacji jest obowiązkowe, żeby zgłosić się na egzamin.
imię / imiona:

________________________________________________________________

nazwisko:

________________________________________________________________

data urodzenia (dzień, miesiąc, rok): ________________
adres do korespondencji:

płeć:

K

M

__________________________________________________________

e-mail: ________________________________________

telefon: _____________________

seria i numer paszportu*: ____________________________________________________________
*lub – w przypadku braku – innego dokumentu ze zdjęciem, który potwierdza tożsamość

wybrany poziom egzaminu z języka polskiego:
termin egzaminu:

B1

B2

____________________________

Czy zgłasza Pani/Pan chęć skorzystania z prawa zdawania egzaminu w warunkach i formie
dostosowanej do Jego/Jej potrzeb?
TAK*

NIE

*Jeśli tak, prosimy o zapoznanie się z dostępnym na stronie www.certyfikatpolski.pl dokumentem zawierającym
informacje o warunkami przeprowadzania egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego dla osób
o specjalnych potrzebach.

Data _______________

Podpis _____________________

2. Dodatkowe informacje o osobie zdającej
Podanie tych informacji nie jest obowiązkowe. Służą one celom statystycznym i badawczym.
Miejsce urodzenia (miasto, kraj): ______________________________________________________
Obywatelstwo: ____________________________________________________________________
Język ojczysty: _____________________________________________________________________
Zawód: ___________________________________________________________________________
W jaki sposób uczył/a się Pan/Pani języka polskiego (w szkole, na kursie, prywatnie, w rodzinie etc.)?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Dlaczego zdaje Pan/Pani egzamin? Do czego potrzebny jest certyfikat?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych ujętych w części 2. dla celów statystycznych
i badawczych.

Data ____________

Podpis ___________________

3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w bazie Wyższej Szkoły Handlowej, na
podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L.2016.119.1).

Data _____________

Podpis ___________________

