STRONA 1
dla osoby zgłaszającej się na egzamin

PRÜFUNG
WIRTSCHAFTSDEUTSCH INTERNATIONAL
•

Termin:

egzamin pisemny: 02.03.2019, w godz. 11.30-15.30
egzamin ustny: 23.03.2019, od godz. 9.00 (wg zapisu w trakcie egz. pisemnego)

•

Miejsce:

Siedziba AHK Polska, ul. Miodowa 14, Warszawa

•

Cena:

677,- PLN

Zgłoszenie na egzamin jest ważne pod warunkiem spełnienia pkt. 1-2 do dnia 01.02.2019:
1. Uiszczenie opłaty za egzamin przelewem na konto AHK Polska:
mBank S.A. Oddział Korporacyjny Warszawa ul. Królewska 14
09 1140 1010 0000 3244 1200 1001
w tytule przelewu należy wpisać: ”PWD” oraz imię i nazwisko osoby przystępującej do egzaminu
2. Przekazanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (strona 2) wraz z kopią dowodu wpłaty
Wypełniony formularz oraz dowód wpłaty prosimy wysyłać mailowo na adres bb@ahk.pl
lub drogą pocztową na adres AHK Polska, ul. Miodowa 14, 00-246 Warszawa
Po upływie terminu zgłoszeń wszystkie osoby, które zgłosiły się na egzamin otrzymają drogą
elektroniczną potwierdzenie zapisania na egzamin na adres e-mail wskazany w formularzu
zgłoszeniowym.
Certyfikat z wynikami egzaminu zostanie wysłany do uczestnika egzaminu listem poleconym na
wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres.
Osoby, które nie zdały egzaminu zostaną o tym poinformowane najpóźniej do dn. 29.03.2019 drogą
elektroniczną na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail.
Zaświadczenia lekarskie o trwałej niepełnosprawności lub upośledzeniu osób przystępujących do
egzaminu mogą być składane do ostatniego dnia terminu zgłoszeń.

STRONA 2
dla AHK Polska

ZGŁOSZENIE NA EGZAMIN
PRÜFUNG
WIRTSCHAFTSDEUTSCH INTERNATIONAL
Niniejszym zgłaszam się na egzamin PWD w terminie:
egzamin pisemny:
egzamin ustny:

02.03.2019, w godz. 11.30-15.30
23.03.2019

imię _______________________________________________________________________________
nazwisko ____________________________________________________________________________
data urodzenia ________________________________________________________________________
miejsce urodzenia ______________________________________________________________________
adres korespondencyjny _________________________________________________________________
telefon ______________________________________________________________________________
e-mail ______________________________________________________________________________

Dostarczenie formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty egzaminacyjnej
jest równoznaczne z akceptacją regulaminu egzaminów.
(regulamin dostępny jest w siedzibie AHK Polska ul. Miodowa 14, 00-246 Warszawa)

STRONA 3
dla osoby zgłaszającej się na egzamin

KLAUZULA INFORMACYJNA AHK POLSKA
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polsko-Niemiecka Izba PrzemysłowoHandlowa (AHK Polska) z siedzibą w Warszawie (00-246), przy ulicy Miodowej 14
(„Administrator”).
W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kontaktować się
z Administratorem na adres email: rodo@ahk.pl.
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:
- podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do realizacji umowy
o uczestnictwo w egzaminie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
- realizacji przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust.
1 lit. c RODO).
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty dostarczające i utrzymujące
infrastrukturę IT, podmioty pośredniczące w organizacji lub współorganizujące egzamin,
kontrahenci świadczący usługi na zlecenie Administratora oraz podmioty powiązane
organizacyjnie z Administratorem w tym w szczególności DIHK (Deutscher Industrie- und
Handelskammertag).
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 lat od momentu zakończenia
egzaminu lub w terminach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów
prawa.
Ma Pani/Pan prawo żądania: dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, jak również prawo do
zgłoszenia sprzeciwu.
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla
ochrony danych osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek ich niepodanie skutkować
będzie brakiem możliwości udziału w egzaminie.

