Υπεύθυνη Δήλωση Συμμετοχής στις εξετάσεις ΤΙΕ
1. Είδος Υποψηφίου
Είδος Υποψηφίου

☐ Υποψήφιος εκπαιδευτηρίου/καθηγητή

☐ Ανεξάρτητος Υποψήφιος

Είδος Εξέτασης

☐ Με φυσική παρουσία (δια ζώσης)

☐ Online

2. Στοιχεία Υποψηφίου
Συμπληρώστε με ΚΕΦΑΛΑΙΑ, όπως ακριβώς αναγράφονται στην ταυτότητα/διαβατήριο σας

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ (ελληνικά)
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ (αγγλικά)
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ (ελληνικά)
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ (αγγλικά)
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΠΟΛΗ
Τ.Κ.
ΚΙΝΗΤΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
ΣΤΑΘΕΡΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
Email ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
Αριθμός Ταυτότητας/Διαβατηρίου

3. Επιλογή Εξέτασης
☐ Α1

Επιθυμητό Επίπεδο Εξέτασης
Επιθυμητή Ημερομηνία Εξέτασης
Επιθυμητή Πόλη Εξέτασης

☐ Α2

☐ B1

☐ B2

☐ C1

☐ C2

4. Ειδικές κατηγορίες Υποψηφίων
Σημειώστε εάν δικαιούστε κάποια από τις παρακάτω παροχές

☐ Free Resit

☐ Second Chance

☐ Υποψήφιος με Ειδικές Ικανότητες (απαιτείται επίσημη γνωμάτευση)

5. Υπεύθυνη Δήλωση
Δηλώνω υπεύθυνα για τα παρακάτω:
• Έχω αναγνώσει και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα α) τον Κανονισμό των εξετάσεων TIE και β) την Πολιτική Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων & Απορρήτου της Gnosis Assessment Hellas ΑΕ και συναινώ για την επεξεργασία προσωπικών
μου δεδομένων, όπως ορίζεται σε αυτή.
• Τα στοιχεία συμπληρώθηκαν όπως ακριβώς στην ταυτότητα/διαβατήριο του υποψηφίου και αποδέχομαι πως τα
ανωτέρω στοιχεία θα αναγράφονται στο επίσημο πιστοποιητικό. Σε περίπτωση λάθους, δηλώνω υπεύθυνα πως η
Gnosis Assessment Hellas AE δεν φέρει καμία ευθύνη και επιβαρύνομαι τα έξοδα επανέκδοσης πιστοποιητικού (30€).

Υπογραφή & Ονοματεπώνυμο Υποψηφίου
*Για ανήλικο υποψήφιο υπογράφει ο γονέας/κηδεμόνας

Γνωστοποίηση ως προς την Επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων: Η Gnosis Assessment Hellas A.E,
πλήρως εναρμονισμένη με τις απαιτήσεις τους Γενικού Κανονισμού της ΕΕ 679/2016 για την προστασία των
Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ - GDPR), καθώς και στο νόμο 4624/2019, σας ενημερώνει πως για τους σκοπούς
υλοποίησης των εξετάσεων TIE, απαιτείται η ρητή συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και επεξεργασία των
προσωπικών σας δεδομένων τα οποία παραχωρείτε οικειοθελώς για τους παραπάνω σκοπούς, καθώς και
οποιονδήποτε άλλων στοιχείων μας γνωστοποιήσετε στο μέλλον με οποιοδήποτε τρόπο, έγγραφο ή ηλεκτρονικό.
Τα προσωπικά σας δεδομένα (προσωπικά στοιχεία & προϊόντα εξεταστικής διαδικασίας) τα οποία συλλέγει &
επεξεργάζεται η Gnosis Assessment Hellas A.E., καθώς και οι σκοποί συλλογής και επεξεργασίας τους
αναγράφονται αναλυτικά στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων & Απορρήτου της Εταιρείας.
Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα: Στα παραπάνω δεδομένα πρόσβαση έχουν τα αρμόδια φυσικά́ πρόσωπα
που εργάζονται στην Gnosis Assessment Hellas A.E., οι συνεργάτες της και το Gatehouse Awards, ο Βρετανικός
φορέας απονομής των πιστοποιητικών TIE.
Διαβίβαση δεδομένων: Η Gnosis Assessment Hellas A.E. ΔΕΝ θα διαβιβάσει, εκχωρήσει, πουλήσει ή με
οποιονδήποτε άλλο τρόπο διαθέσει με ή χωρίς αντάλλαγμα τα παραπάνω δεδομένα σας με οποιονδήποτε τρίτο
χωρίς τη προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή σας.
Χρόνος επεξεργασίας δεδομένων: Η Gnosis Assessment Hellas A.E. συλλέγει, αποθηκεύει και εν γένει
επεξεργάζεται τα παραπάνω δεδομένα σας ως ακολούθως: Τα στοιχεία που προβλέπει η φορολογική́ νομοθεσία
για όσο χρόνο προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, ενώ τα στοιχεία του Υποψηφίου που είναι
απαραίτητα για την υλοποίηση και ολοκλήρωση της εξέτασής του για όσο χρόνο ορίζουν νομοθετικές,
κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις.
Τα Δικαιώματά́ σας: Έχετε δικαίωμα ανάκλησης ανά́ πάσα στιγμή́ της παρούσας συγκατάθεσης, στο σύνολο ή εν
μέρει. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση
προ της ανάκλησής της. Η παραπάνω ανάκληση δεν συμπεριλαμβάνει όλα εκείνα τα δεδομένα σας που πρέπει
να τηρηθούν υποχρεωτικά́ σε συμμόρφωση με την εκάστοτε ισχύουσα φορολογική́ ή άλλη νομοθεσία και για όσο
χρόνο προβλέπεται από́ αυτή́. Επιπλέον, έχετε όλα τα δικαιώματα, όπως αυτά́ ορίζονται στον Κανονισμό́ και
συγκεκριμένα δικαιούστε α) Να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά́ σας δεδομένα που τηρεί, διαθέτει και
επεξεργάζεται η Gnosis Assessment Hellas A.E., β) Να ζητήσετε την επικαιροποίηση των προσωπικών σας
δεδομένων, γ) Να ζητήσετε τη διαγραφή́ των δεδομένων σας από τα αρχεία της Gnosis Assessment Hellas A.E.,
εφόσον η επεξεργασία τους δεν είναι απαραίτητη για την επιδίωξη των σκοπών για τους οποίους έχουν συλλεγεί́,
δ)Να ζητήσετε τον περιορισμό́ της χρήσης δεδομένων σας σύμφωνα με το άρθρο 18 του Κανονισμού́, ε) Να
λαμβάνετε τα δεδομένα που έχετε παράσχει.
Για οποιοδήποτε θέμα, μπορείτε να απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
της Gnosis Assessment Hellas A.E. στο exams@tieexams.gr. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ασκήσετε κάποια
από τα δικαιώματά σας, μπορείτε να στείλετε το αίτημά́ σας στο email exams@tieexams.gr ή εγγράφως στη
διεύθυνση Λαρίσης και Παπατσώνη, Κοζάνη, Τ.Κ. 50132. Η Gnosis Assessment Hellas A.E. θα λάβει κάθε δυνατό́
μέτρο για να ικανοποιήσει το αίτημά σας εντός 30 ημερών από τη λήψη της σχετικής αίτησης, ενημερώνοντας
σας γραπτώς για την ικανοποίησή́ του, ή τους λόγους που εμποδίζουν την άσκηση. Επίσης, έχετε το δικαίωμα να
απευθυνθείτε στην Αρχή́ Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού́ Χαρακτήρα (Κηφισιάς 1-3, Τ.Κ. 115-23,
www.dpa.gr).

