
Polityka Prywatności Kandydatów 

Informacja o sposobie wykorzystania przez Cambridge Assessment danych osobowych kandydatów 

rejestrujących się na egzaminy Cambridge.  

Cambridge Assessment (znany również jako University of Cambridge Local Examinations Syndicate) 

jest częścią University of Cambridge. Oferujemy różne produkty i usługi związane z edukacją, w tym 

kwalifikacje akademickie i zawodowe oraz egzaminy, które je wspierają, usługi szkoleniowe dla 

nauczycieli i innych osób zaangażowanych w edukację oraz szeroki zakres badań skierowanych do 

nauczycieli i decydentów. Robimy to za pośrednictwem trzech różnych komisji egzaminacyjnych: 

Cambridge Assessment English, Cambridge Assessment International Education oraz Oxford, 

Cambridge i RSA Examinations. Nasz adres to The Triangle Building, Shaftesbury Road, Cambridge, 

CB2 8EA. 

W celu udostępnienia naszych produktów i usług, istnieje konieczność zbierania i wykorzystywania 

danych osobowych klientów/kandydatów. Dane osobowe potrzebne do udostępnienia naszych 

produktów i/lub realizacji usług mogą obejmować: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer 

telefonu, datę urodzenia, wyniki egzaminu, nagranie głosu lub wideo oraz innych informacji 

potrzebnych do twojej identyfikacji. The dane mogą być pozyskiwane zarówno bezpośrednio od 

kandydatów lub za pośrednictwem rejestrującej ich szkoły i/lub centrum.  

Może zaistnieć potrzeba uzyskania specjalnych danych osobowych dotyczących kandydatów, na 

przykład informacji o stanie zdrowia. Tego typu informacje są nam potrzebne tylko w szczególnych 

przypadkach, gdy są niezbędne np. w celu przyznania kandydatom specjalnych udogodnień. W razie 

potrzeby uzyskania takich danych prosimy o zgodę na ich udzielenie. Osoby w wieku 16 lat i więcej 

wyrażają taką zgodę samodzielnie, natomiast w przypadku kandydatów poniżej 16 roku życia zgodę 

muszą wyrazić rodzice lub opiekunowie prawni.  

Ochrona prywatności i danych osobowych udostępnianych przez kandydatów jest dla nas sprawą 

wielkiej wagi. Niniejsza Polityka opisuje sposób, w jaki korzystamy z udostępnionych nam danych 

osobowych. W przypadku jakichkolwiek pytań w tym zakresie prosimy o kontakt pod adresem 

data.protection@cambridgeassessment.org.uk. 

W jakim celu korzystamy z danych osobowych? 

Twoje dane osobowe są potrzebne w celu wykonania umowy, której jesteś stroną. Poza tym twoje 

dane osobowe będą wykorzystywane tylko wtedy, kiedy jest to potrzebne w przypadku tak zwanych 

uzasadnionych interesów. Oznacza to, wykorzystywanie Twoich danych osobowych w celu 

udostępnienia naszych produktów i / lub zrealizowania usługi lub w innych celach, które zwykle wiążą 

się z działalnością takich instytucji jak nasza (bez naruszania twojej prywatności lub innych twoich 

praw). 

Poniżej wymienione zostały działania, w których wykorzystuje się i przetwarza dane osobowe w celu 

świadczenia naszych usług i udostępniania naszych produktów i jest to warunkiem skorzystania z tych 

usług lub produktów.   

 Opracowywanie i dostarczanie kwalifikacji / programów akademickich i zawodowych, w tym 

opracowywanie materiałów do oceny (takich jak pytania egzaminacyjne i wytyczne dotyczące 

oznaczania), zbieranie, oznaczanie i klasyfikacja skryptów egzaminacyjnych, systemów 

administracyjnych używanych do wspierania tych procesów, wydawania nagród i 

certyfikatów. 



 Opracowywanie i dostarczanie publikacji i innych zasobów wspierających kształcenie w 

związku z takimi kwalifikacjami akademickimi i zawodowymi. 

 Monitorowanie wyników osób zaangażowanych w zapewnianie takich kwalifikacji 

akademickich i zawodowych. 

 Rozpatrywanie wszelkich spraw związanych z naruszeniem zasad w trakcie egzaminu. . 

 Zapewnienie odpowiednich specjalnych udogodnień dla kandydatów, którzy mogą się o nie 

ubiegać.  

 Sprawdzanie, czy dana osoba (np. kandydat) jest tym, za kogo się podaje. 

 Rozpatrywanie skarg. 

Poniżej znajdują się przykłady innych działań, które wiążą się z wykorzystaniem przez nas danych 

osobowych: 

 Prowadzenie badań w dziedzinie edukacji i świadczenia kwalifikacji oraz ustalanie 

standardów a także inne działania, które są wymagane w celu zapewnienia odpowiedniego, 

wysokiego poziomu naszych usług i ochrony kandydatów.  

 Zrozumienie potrzeb kandydatów i innych użytkowników naszych usług (w tym kwalifikacji). 

 Zapewnienie szkoleń dla nauczycieli i egzaminatorów w odniesieniu do świadczonych przez 

nas usług. 

 Do celów związanych z naszą wewnętrzną działalnością, w tym do określenia zagrożeń i 

zapobiegania im, ochrony wykorzystywanych przez nas danych osobowych, prowadzenia 

dokumentacji wewnętrznej i przeprowadzania kontroli biznesowych. 

Twoje dane osobowe mogą zostać przez nas wykorzystane do przeprowadzania badań 

marketingowych i rynkowych. Stanie się tak jedynie w przypadku, gdy wyraziłeś na to zgodę. Zgoda 

może być cofnięta w dowolnym momencie.  

Czasami możemy użyć metody zwanej profilowaniem. Po części metoda ta polega na automatycznym 

zbieraniu pewnych informacji, aby poznać zachowania ludzi, ale jakiekolwiek decyzje podejmowane 

na tej podstawie nie są podejmowane automatycznie bez czynnika ludzkiego. Od czasu do czasu 

używamy tej metody, gdy ktoś robi test komputerowy i jego działalność budzi zastrzeżenia lub w celu 

asystowania w czasie testu.  

Możemy również korzystać z profilowania w celach marketingowych i w celu poprawy jakości naszych 

usług. 

Przenoszenie danych osobowych 

Dane osobowe mogą być przez nas udostępniane: 

 Cambridge University i innym powiązanym firmom i organizacjom, które są własnością 

Cambridge University 

 osobom i organizacjom, które nas reprezentują (np. egzaminatorom) 

 innym osobom i / lub firmom, które świadczą usługi w naszym imieniu 

 innym szkołom lub placówkom edukacyjnym, w których się uczysz 

 Wydziałowi Rekrutacji Uniwersytetów i Kolegiów, innym uniwersytetom i innym 

organizacjom/ firmom, aby pomóc kandydatom składającym podania 

 tam, gdzie jest to wymagane przez prawo. 

Zjednoczone Królestwo i kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego mają specjalne przepisy, które 

chronią sposób wykorzystywania danych osobowych. Możemy przekazywać dane osobowe do krajów 



spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w których dane osobowe nie są chronione w ten sam 

sposób (zwykle do innych firm, które świadczą usługi w naszym imieniu). W takich przypadkach 

zapewnimy odpowiednie zabezpieczenia w celu ochrony danych osobowych. Oznacza to, że 

ktokolwiek otrzyma od nas dane osobowe, będzie musiał wyrazić zgodę na ich odpowiednią ochronę. 

Możesz poprosić o dalsze informacje na ten temat, wysyłając e-mail na adres 

data.protection@cambridgeassessment.org.uk. 

Zasady ogólne 

Możemy przechowywać dane osobowe tylko tak długo, jak to konieczne do realizacji celów, dla 

których przetwarzamy twoje dane osobowe, chyba że prawo zezwala lub wymaga dłuższego czasu. 

Na przykład możemy potrzebować zachować dane osobowe w celu zapewnienia jakości świadczonej 

przez nas usługi, lub możemy potrzebować jej do obrony przyszłych roszczeń prawnych. 

Możemy używać plików cookie w witrynie. Dzięki temu możemy spersonalizować użytkowników 

odwiedzających naszą stronę, rejestrując szczegóły dotyczące korzystania z Witryny jako pliku na 

urządzeniu Użytkownika. Użytkownicy mogą wyłączyć korzystanie z plików cookie, ale może to 

ograniczyć funkcjonalność stron internetowych na naszej Stronie lub dostęp do naszej Strony. 

W zależności od kraju, w którym mieszkasz, możesz mieć pewne prawa do twoich danych 

osobowych, które posiadamy. Jeśli tak, zostaniesz poinformowany o tych prawach, zanim Twoje dane 

osobowe zostaną zebrane lub w rozsądnym terminie po tym fakcie.  

Jeśli uważasz, że użyliśmy twoich danych osobowych w niewłaściwy sposób, możesz złożyć skargę na 

nas do organu w twoim kraju, który jest odpowiedzialny za ochronę danych. 

Zmiany w tej Polityce 

Do niniejszej Polityki Prywatności mogą zostać wprowadzone zmiany, o których powiadomimy 

poprzez zmieszczenie ich na naszej stronie i od tej pory są one obowiązujące. Dla kandydatów 

obowiązująca wersja Polityki prywatności to ta, która jest aktualna w chwili zakupu naszych towarów 

i / lub usług (dostępna na stronie: https://www.cambridgeenglish.org/footer/data-

protection/candidates/ ) i/ lub ustalona przez szkołę lub centrum w celu uzyskania jednej z naszych 

kwalifikacji. 
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