
 
 

      Wniosek o wydanie Certyfikatu ACERT 

Pouczenie 

Certyfikat ACERT wydawany jest wyłącznie na pisemny wniosek studenta po wniesieniu opłaty 

administracyjnej za wydanie certyfikatu i potwierdzeniu tego faktu w Sekretariacie CJ PŁ. Opłata 

administracyjna za wydanie certyfikatu: 20,00 PLN. 

Numer konta do wpłat: 84 1240 3028 1111 0010 5073 7063 

Tytuł przelewu: 1003 

IMIE I NAZWISKO  

NUMER ALBUMU  PESEL  

WYDZIAŁ  

EGZAMIN Z 
JĘZYKA*: 

ANGIELSKI NIEMIECKI FRANCUSKI HISZPANSKI WŁOSKI ROSYJSKI POLSKI 

       

CERTYFIKAT ODBIORĘ OSOBIŚCIE PRZEZ INNĄ OSOBĘ 
(IMIĘ I NAZWISKO OSOBY ODBIERAJĄCEJ ORAZ NUMER DOKUMENTU  

TOŻSAMOŚCI LUB ALBUMU OSOBY ODBIERAJĄCEJ) 

  

*właściwe zaznaczyć  

Łódź, dn. _________________________  Podpis _______________________________________________  

Klauzula RODO 

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, 
Politechnika Łódzka informuje, iż: 

1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Politechnika Łódzka w Łodzi, ul. Żeromskiego 116, reprezentowana przez Rektora, która 
przetwarza dane osobowe w trybie z art. 6 ust.1 lit. a RODO (na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą). 

2) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celach wydania przez Centrum Językowego Politechniki Łódzkiej akademickiego certyfikatu ACERT, 
potwierdzającego kompetencje językowe na poziomie B2 lub C1. 

3) Pana/Pani dane osobowe nie są udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO. Dane osobowe mogą być przekazywane tylko 
uprawnionym organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z 
prowadzonym postępowaniem. 

4) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres w zakresie niezbędnym do realizacji celu w jakim udzieli Pan/Pani zgodę na 
przetwarzania danych osobowych a następnie trwale niszczone lub przechowywane w zgodności z przepisami prawa o archiwizacji. 

5) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. 

Łódź, dn.  ____________  Podpis  ___________________  

Centrum 
Językowe 
Politechni
ki Łódzkiej 


