
 

 

       

 

 

 

 

                                                                                    

PŘIHLÁŠKA K PRETESTU CAMBRIDGESKÝCH ZKOUŠEK 

 

OSOBNÍ ÚDAJE KANDIDÁTA 

 
Jméno a příjmení:     Pohlaví:          muž           žena 
 
 

Datum narození (DD/MM/RR):     Rodné číslo: 
 
Telefon:       Email:       
 

OSOBNÍ ÚDAJE ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE (vyplňte pouze v případě nezletilosti kandidáta) 

 
Jméno a příjmení:      
 

  
Telefon:       Email: 

 
 

DRUH A DATUM PRETESTU (označte vhodné políčko křížkem) 

 

Zkouška      Dětská zkouška (YLE)      
 A2 KEY/ KEY for Schools     A0 STARTERS    A1 MOVERS        A2 FLYERS 
 B1 PRELIMINARY/ PRELIMINARY for Schools         
 B2 FIRST/ FIRST for Schools     
 C1 ADVANCED       
 C2 PROFICIENCY  

 
Pretestace probíhá pouze v papírové verzi. 
  

Termín a místo konání pretestu:  …………………………………………………………………………………. 
(Např. 14. - 15.6., JŠ Hello Ostrava) 

      

 

ZPŮSOB ÚHRADY POPLATKU ZA PRETEST  
 

CENA: 200 CZK 
 
1. Bankovním převodem: Poukázáním platby na účet Hello language centre s.r.o..  
Č.ú.: 2600278603/2010, Variabilní symbol: rodné číslo kandidáta nebo číslo objednávky při samostatném online přihlášení. Do zprávy pro  
příjemce uveďte jméno kandidáta a název zkoušky. Specifický symbol: Datum narození ve formátu DDMMRRRR. Platba musí být připsána  
na náš účet nejpozději v poslední registrační den, proveďte ji proto nejpozději tři dny předem. 
 
2. V hotovosti: Na pobočce v Opavě, Brně a Ostravě (zde můžete platit i kartou). 
 

UPOZORNĚNÍ 

o Registrace je závazná a platná v případě, že je přihláška řádně vyplněna, podepsána, pretest uhrazen a kopie dokladu o zaplacení přiložena k 
přihlášce a v termínu dodána na pobočku v Brně, Opavě nebo v Ostravě alespoň v elektronické podobě jako naskenovaná kopie. Podpis je 
považován za platný za každých okolností.   

o Potvrzení o registraci a přesném čase a místě konání pretestu obdržíte emailem nejpozději jeden týden před konáním. V případě, že 
potvrzení neobdržíte do stanoveného termínu, neprodleně kontaktujte pobočku v Brně, Opavě nebo Ostravě. 

o V případě, že kandidát onemocní nebo utrpí v den pretestu zranění apod., má nárok na vrácení 50 % poplatku za pretest. Kandidát musí v 

tomto případě podat alespoň telefonicky žádost na pobočce v Opavě, Brně nebo Ostravě, a to do nejpozději do 3 dnů od data konání. K žádosti 
musí být přiloženo vyjádření lékaře/policie. Na pozdější žádosti nebo žádosti bez vyjádření odborníka nebude brán zřetel. V případě, že 
kandidát zruší své přihlášení v řádném přihlašovacím období, je mu vráceno 100 % zaplacené částky. 

o V případě, že se kandidát nedostaví na pretest nebo ho zruší po přihlašovacím období, nevzniká kandidátovi nárok na vrácení poplatku za 

pretest. 

o Hello language centre se zavazuje organizačně zajistit pretest v daném místě.  

o Záznamové archy jsou vyhodnocovány Hello language centre do 3-4 týdnů a není možné do nich nahlédnout. 



 

 

       

 

 

 

 

                                                                                    

PŘIHLÁŠKA K PRETESTU CAMBRIDGESKÝCH ZKOUŠEK 

 

PROHLÁŠENÍ 

Svým podpisem stvrzuji, že: 
1.  se závazně přihlašuji na pretest dle uvedených podmínek, 
2. jsem seznámen/a s podmínkami registrace a budu se řídit pravidly stanovenými pro zvolený pretest a organizačními pokyny Hello language 
centre, 
3. jsem seznámen/a s průběhem pretest od registrace až po obdržení certifikátu a souvisejícími termíny a předpisy,  
4. zavazuji se uhradit uvedený poplatek za pretest do konce příslušného registračního období dle podmínek registrace, v opačném případě 
uhradím storno poplatek daný centrem. 
 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Souhlas je udělován dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 679/2016 o Ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále jen „GDPR“ dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“) a o změně 

některých zákonů.  

Uděluji subjektu Hello language centre, IČ: 25889192., se sídlem E. Filly 982/12, Ostrava – Mariánské Hory, kontaktní e-mail: 

cambridge@hello.cz (dále jen „Správce”), souhlas se zpracováním osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek: 

1. Osobní údaje, které budou zpracovány: 

 Jméno a příjmení, emailová adresa, telefonický kontakt účastníka a rodičů (zákonných zástupců), datum narození a pohlaví účastníka 

2. Účelem zpracování osobních údajů je:  

 Nutnost zpracování údajů pro administrativu a organizační zajištění jazykových zkoušek Cambridge Assessment English. V případě 

nutnosti je po nás může vyžadovat oprávněná instituce Cambridge Assessment English, které jsme povinni je poskytnout. Tyto osobní 

údaje budou využity výhradně pro nezbytnou administrativní přípravu a organizační zajištění jazykových zkoušek, za účelem 

poskytnutí relevantních služeb, pořádaných Správcem. 

 Zasílání nabídek realizace zkoušek Správce a jeho partnerů dle bodu 4. Zejména se jedná o každoroční informace o termínu spuštění 

elektronických přihlášek, informace o připravovaných a realizovaných jazykových zkouškách Správce a partnerů správce dle bodu 4. 

3. Doba zpracování osobních údajů:  

Doba souhlasu se zpracováním a uchováním následujících osobních údajů: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonický kontakt účastníka a 

rodičů, datum narození a pohlaví  účastníka se uděluje na dobu neurčitou do odvolání.  

4. Osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím třetím osobám: 

Cambridge Assessment English, se sídlem Shaftesbury Road (The Triangle Building), Cambridge, United Kingdom, CB2 8EA s IČO: 823847609 / 

poskytovatel jazykových služeb /  

Prohlašuji, že jsem byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů* a že uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a 

jsou Správci poskytovány dobrovolně. Dále souhlasím s tím, že souhlas se zpracování osobních údajů mohu kdykoli zrušit formou e-mailového 

oznámení na adresu cambridge@hello.cz. Dále Subjekt souhlasí s tím, že souhlas se zpracování osobních údajů udělený při odeslání přihlášky 

na jazykové zkoušky Cambridge Assessment English, je povinný a pokud dojde k jeho zrušení před uskutečněním objednané zkoušky, bude 

vzhledem k nemožnosti testování realizovat, postupováno dle platných storno podmínek. 

 „Zmocňuji tímto provozovatele zkoušek Cambridge Assessment English (Hello language centre) ke zpracování osobních údajů ve výše 

uvedeném rozsahu a k výše uvedeným účelům.“ 

V ………………………………………………….... dne  …………………………………    

 

Podpis kandidáta: ………………………………………………… 

(příp. zákonného zástupce v případě nezletilosti kandidáta) 



 

 

       

 

 

 

 

                                                                                    

PŘIHLÁŠKA K PRETESTU CAMBRIDGESKÝCH ZKOUŠEK 

 

*Poučení Subjektu údajů 

Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 

dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje, že: 

Osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených 

podmínek, 

Důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je zájem Subjektu údajů o zasílání obchodních nabídek Správce 

či o účast dítěte Subjektu či samotného Subjektu na jazykové zkoušce poskytované Správcem, což by bez poskytnutí 

těchto údajů nebylo možné, 

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného 

zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení, 

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než 

výše uvedeným třetím osobám, vyjma Cambridge Assessment English - viz bod 4. 

Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce 

přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti 

zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro 

ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením. 

Jedinou výjimku tvoří již zpracované fotografie sloužící k činnosti Správce či jeho partnerů, již zveřejněné fotografie 

nelze smazat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


