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LATE ENTRY REGISTRATION 
REJESTRACJA W TRYBIE PÓŹNYM NA EGZAMIN CAMBRIDGE ENGLISH 

W PLATYNOWYM CENTRUM EGZAMINACYJNYM LANG LTC 
 

Dane egzaminu / Exam details 
Nazwa egzaminu / Exam: ___________________________________________ 
(Wersja papierowa/ Paper based) 

 
Data egzaminu (dzień, miesiąc i rok) / Exam date (day, month and year): ______________ 
 
Pakiet* / Package*: 

o BASIC (cena egzaminu wg cennika) 
o SAFE +83 pln 
o COMFY +129 pln 

*zaznaczyć „x”/choose by ticking „x” 
 
Odbiór certyfikatu* / Certificate collection*: 

o Odbiór osobisty 0 zł / Collect in person 0 pln 
o Kurier 25 zł / Courier 25 pln 
o List polecony 15 zł / Registered letter 15 pln 

*zaznaczyć „x” formę odbioru / choose by ticking „x” 

 
Dane kandydata / Candidate details 
Imię (imiona) kandydata / First name (names): ______________________________  
 
Nazwisko kandydata / Surname: ___________________________________ 
 
Data urodzenia / Date of birth: ___________________________________ 
 
Narodowość / Nationality: ___________________________________ 
 
Adres e-mail / E-mail address: ___________________________________ 
 
Numer telefonu / Phone number: ___________________________________ 
 
Oświadczam, iż zapoznałam/em się z regulaminem Egzaminów Cambridge English w Platynowym Centrum Egzaminacyjnym Lang LTC i 
godzę się na wymienione w nim warunki. Oświadczam jednocześnie, iż dane zawarte w niniejszym formularzu są zgodne ze stanem 
faktycznym. Podaję je dobrowolnie i przyjmuję do wiadomości, że mam prawo dostępu do ich treści oraz prawo do ich poprawiania, a moje 
dane będą przetwarzane przez Lang LTC sp. z o.o. do celów związanych z administracją egzaminów  Cambridge English, w tym przekazane 
do Cambridge Assessment English w Wielkiej Brytanii. 
 
Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu jest Lang LTC sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Sędziowska 5, 02-081 

Warszawa, tel. (22) 825 22 73, adres e-mail: lang@lang.com.pl. Dane będą przetwarzane w celu niezbędnym do rejestracji i 

przeprowadzenia egzaminu Cambridge English oraz przekazania wyników egzaminu. Dane będą przetwarzane także w celu dostarczania 

informacji i ofert związanych z przygotowaniem i przeprowadzaniem egzaminów na podany adres e-mail oraz do celów wynikających z 

prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora danych, a mianowicie marketingu bezpośredniego. Dane będą 

przetwarzane do czasu zrealizowania lub zaprzestania realizowania wskazanych celów. Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania dostępu 

do podanych danych, jak również do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a w zakresie przetwarzania do celów 

marketingu bezpośredniego również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania. Może Pan/Pani wnieść skargę do Prezesa UODO. Podanie 

powyższych danych jest dobrowolne, lecz niepodanie ich będzie skutkowało niemożnością realizacji celów, o których mowa powyżej. 
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I hereby declare that I have read the regulations of Cambridge English Examinations at Lang LTC Platinum Examination Centre and I agree 
to the conditions specified therein. I also declare that the data provided in the present form are true and accurate. I provide the data on a 
voluntary basis and I understand that I have the right of access to the data and the right to correct them. My personal data will be storing 
and processing by Lang LTC for purposes related to the management of Cambridge English Examinations, including the transmission of such 
data to Cambridge Assessement English in Great Britain.   
 
Please be informed that (company) Lang LTC sp. z o. o. with its place of residence being: 5 Sędziowska Str, Warsaw, is an administrator of 
your personal details. Your data is processed in compliance with the law and the conditions pursuant to article 6 (1)(f) of GDPR (RODO). If 
and when necessary and only for the purposes of legitimate interest in principle and by the controller, and in compliance with your consent 
to process data for marketing purposes and receiving commercial information about promotions and offers from Lang LTC sp. z o. o. Please 
be informed that your data will be made available to Lang LTC staff and the company’s IT servicemen and Cambridge Assessment English. 
You are entitled to access your data and demand that it be clarified or removed. You may also call for the processing of your data to be 
restricted. You have the right to access your data, raise objections to its being processed and submit claims with the proper supervisory body 
dealing with data processing. We will use your data for as long as necessary in order to accomplish the afore mentioned purposes.  
Should you have any questions, we can be reached via e-mail: lang@lang.com.pl, also via traditional  mail: 02-081 Warsaw, 5 Sędziowska 
Str or by telephone, number: +48 22 825 22 73. 
If you deem processing of your data a breach of the law, you have the right to lodge a complaint at the Office for Data Protection with the 
President. 
 

 
Data i podpis kandydata / Date and candidate’s signature 
 
 
 
……………………………………………….. 
 


