INFORMACIÓ SOBRE ÚS DE LA FOTOGRAFIA I DADES DEL CANDIDAT (MAJORS D’EDAT)
Els candidats majors de 18 anys que es presentin als exàmens de First B2, Advanced C1 i Proficiency C2, hauran de descarregar‐se i
omplir l’imprès que haurà d’estar signat pel propi candidat i escanejat i enviat per correu electrònic a cambridge@udg.edu 10 dies
abans de la realització de la prova oral de l'examen. (excepte: Candidats for Schools i candidats YLE).

Dades de l’examen
Quina prova es vol realitzar?
B2 First
C1 Advanced
C2 Proficiency

Dades personals: candidat/a major de 18 anys
Nom(s):
Cognom(s):
Data de Naixement (dd/mm/aaaa):

Dia

Mes

Any

DNI o passaport:

Declaro ser major d’edat i entenc que tota persona que realitza un examen de B2 First, C1 Advanced i C2 Proficiency ha d’acceptar els Termes i
Condicions proporcionades pel centre d’examen. Confirmo que he llegit detingudament aquests termes i condicions, així com l’apartat que especifica
la necessitat de presentar una identificació vàlida (DNI o passaport) el dia de l’examen. Em declaro informat de que el mateix dia es farà una
fotografia del candidat que quedarà emmagatzemada al sistema de Verificació de Resultats de Cambridge English. Entenc i accepto que el candidat
tindrà accés a la informació via web, que qualsevol organització o persona que necessiti verificar els resultats hi tindrà accés i podrà visualitzar la foto
si el candidat li proporciona les seves dades d’accés.
Declaro saber i acceptar que les meves dades personals i les del candidat seran tractades per la Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació
amb finalitats de gestió acadèmica i en els termes que figuren a la política de protecció de dades de la Fundació consultable des d'aquest enllaç:
http://www.fundacioudg.org/ca/p/proteccio‐de‐dades.html

Signatura:

Lloc i data (dd/mm/aaaa)

INFORMACIÓ SOBRE ÚS DE LA FOTOGRAFIA I DADES DEL CANDIDAT (MENORS DE 18 ANYS)
Els candidats menors de 18 anys que es presentin als exàmens de First B2, Advanced C1 i Proficiency C2, hauran de descarregar‐se i
omplir l’imprès que haurà d’estar signat pel pare, mare o tutor legal del candidat i escanejat i enviat per correu electrònic a
cambridge@udg.edu 10 dies abans de la realització de la prova oral de l'examen. (excepte: Candidats for Schools i candidats YLE).

Dades de l’examen
Quina prova es vol realitzar?
B2 First
C1 Advanced
C2 Proficiency

Dades personals: candidat/a menor d’edat
Nom(s):
Cognom(s):
Data de Naixement (dd/mm/aaaa):

Dia

Mes

Any

DNI o passaport:

Dades del pare/mare/tutor legal
Nom(s):
Cognom(s):
DNI o passaport:
Telèfon de contacte:
Correu electrònic:

Com a pare/mare/tutor legal del candidat que figura en aquest formulari, l’autoritzo a que realitzi l’examen de Cambridge English. Entenc que tota
persona que realitza un examen de B2 First, C1 Advanced i C2 Proficiency ha d’acceptar els Termes i Condicions proporcionades pel centre d’examen.
Confirmo que he llegit detingudament aquests termes i condicions, així com l’apartat que especifica la necessitat de presentar una identificació vàlida
(DNI o passaport) el dia de l’examen. Em declaro informat de que el mateix dia es farà una fotografia del candidat que quedarà emmagatzemada al
sistema de Verificació de Resultats de Cambridge English. Entenc i accepto que el candidat tindrà accés a la informació via web, que qualsevol
organització o persona que necessiti verificar els resultats hi tindrà accés i podrà visualitzar la foto si el candidat li proporciona les seves dades
d’accés.
Declaro saber i acceptar que les meves dades personals i les del candidat seran tractades per la Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació
amb finalitats de gestió acadèmica i en els termes que figuren a la política de protecció de dades de la Fundació consultable des d'aquest enllaç:
http://www.fundacioudg.org/ca/p/proteccio‐de‐dades.html

Signatura:

Lloc i data (dd/mm/aaaa)

