
                               
ANKIETA  OSOBOWA 

 

Karta zgłoszenia kandydata do egzaminu PTE Pearson 

 

 

 
Nazwisko …………………………………………………………………………………… 

Imię, drugie imię ………………………………………………………………………… 

Data i miejsce urodzenia: dzień………..miesiąc …………………………….... 

rok ………………….miejsce …………………………………………………………….  

Imiona rodziców ………………………………………………………………………….                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Adres stałego zameldowania: ulica 

…………………………………………………………………………………. 

nr domu ………………….. nr mieszkania ………………..kod pocztowy………………………………………. 

miejscowość …………………………………………………… ……………………………… 

województwo ……………………………………………………………….miasto/wieś  (zakreśl odpowiednie) 

Adres do korespondencji: 

………………………………………………………………………………………………… 

Obywatelstwo ………………………………………… Numer PESEL ……………………………………… 

Numer telefonu …………………………………………………………………… 

E-mail ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Niniejszym zgłaszam chęć przystąpienia do międzynarodowego egzaminu językowego z 

języka angielskiego. Proszę zaznaczyć odpowiednie pole znakiem X: 

 

 
□ A1 

□ A2 

□ B1 

□ B2 

□ C1 

□ C2  

 
 
Przasnysz, dnia ………………………………………                             …………………………………………………………………………… 

                                                                                                                                                                             podpis



Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 

     Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) – dalej: RODO, informujemy,                               

że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna 

w Przasnyszu, ul. Szosa Ciechanowska 6, 06-300 Przasnysz.  

     Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym 

można kontaktować się: 

• listownie na adres: Szosa Ciechanowska 6, 06-300 Przasnysz 

• przez e-mail: kontakt@ult.edu.pl 

     Dane osobowe pozyskane w związku z przystąpieniem do egzaminu PTE Pearson będą 

wykorzystywane w następujących celach: 

• związanych z realizacją egzaminu PTE Pearson 

• związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań, 

• udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, wnioski i skargi, 

• udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach. 

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest: 

• niezbędność do przeprowadzenia egzaminu PTE Pearson (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

• konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit.     

c RODO), 

• niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 

administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie dotyczącym egzaminu PTE 

Pearson odbywającego się w Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Przasnyszu.  

Jednocześnie oświadczam, że zostałam/zostałem poinformowana/ny o przysługującym mi prawie 

dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie 

w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne. 

 

 

 

Na podstawie pkt 32, pkt 42, pkt 43, pkt 171 preambuły, art. 4 pkt 11, art. 5 ust. 1 lit. b, art. 7 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 - Dz.U. UE. L. z 

2016 r. Nr 119, str. 1 

 

 

Przasnysz, dnia ………………………………………..                                       …………………………… 

Podpis 


