
Gnosis Assessment Hellas
Κοζάνη: Λαρίσης & Παπατσώνη, 50100
Αθήνα: Λάμπρου Κατσώνη 60, 11471
Νάουσα: Δημαρχίας 13, 59200
Τηλ 211 800 1881, fax 211 800 1881
Web: www.classicesol.gr
Email: classicesol@gnosisexams.gr

INDIVIDUAL CANDIDATE APPLICATION FORM

Please fill in your application form in Latin capital characters as they appear in your
Identity Card or Passport

Name: Surname:

Father’s name:

Full name in Local Language:

Date of Birth (dd/mm/yy):       / / Nationality:

ADDRESS - Street: Number: Post Code:

City: ID/PASSPORT NUMBER:

Telephone: Mobile:

E-mail:
*Your personal exam timetable (date, place, time) will be emailed to your e-mail address 7-10 days prior to your examination.
Level of English: (Please tick  the level you aim at)

□B2 □C2

Book an examination session
Preferred Exam date:

Preferred City:

For special arrangements on the exam day because of external issues (e.g. travelling from
another city, work schedule, etc.), please note here:

If you have taken the Classic IESOL Exams before and you are entitled to a free RESIT, please

tick  the box: □ RESIT

Please fill in your payment details:

Bank: Date of deposit:

Reason/Details (Αιτιολογία):

*If you have not finalized your deposit yet, visit our website and find out how.



Gnosis Assessment Hellas
Κοζάνη: Λαρίσης & Παπατσώνη, 50100
Αθήνα: Λάμπρου Κατσώνη 60, 11471
Νάουσα: Δημαρχίας 13, 59200
Τηλ 211 800 1881, fax 211 800 1881
Web: www.classicesol.gr
Email: classicesol@gnosisexams.gr

The Classic IESOL Examination Regulations
Κανονισμός Εξετάσεων Classic IESOL

By signing this application form, I declare that I have fully understood the TIE Examination Regulations.
Με την παρούσα δηλώνω ότι  έχω κατανοήσει τον κανονισμό εξετάσεων Test of Interactive English.

Γνωστοποίηση τήρησης Αρχείων
Ο Υποψήφιος έχει ενημερωθεί από τη Gnosis Assessment ότι προσωπικά του δεδομένα (όπως: προσωπικά
στοιχεία, στοιχεία ταυτότητας, αποτελέσματα εξετάσεων, γραπτά εξετάσεων, κλπ.) τα οποία, είτε ο ίδιος θα
γνωστοποιήσει στο Κέντρο είτε η τήρησή τους προβλέπεται από το νόμο ή από τη διαδικασία εξετάσεων, θα
τηρούνται από τη Gnosis Assessment σε αρχείο και θα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας. Ο Υποψήφιος
παρέχει τη ρητή έγκριση και συγκατάθεσή του στη Gnosis Assessment για την τήρηση αρχείων µε προσωπικά
του στοιχεία, καθώς και για την επεξεργασία, σύμφωνα µε το άρθρο 5 παρ.1 του νόμου 2472/1997, των
προσωπικών του δεδομένων από τη Gnosis Assessment, καθώς και από το Classic IESOL / GATEHOUSE και τον
τοπικό νόμιμο δικαιούχο Gnosis Assessment. (στο εξής όλοι αναφερόμενοι ως «Δικαιούχοι»).
Η τήρηση του αρχείου καθώς και η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων θα διατηρηθεί καθ' όλη τη
διάρκεια της συναλλακτικής σχέσης µε τον Υποψήφιο και περαιτέρω καθ' όσο χρονικό διάστημα επιβάλλεται
από νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις, ενώ μετά από αυτό θα περιορίζεται για ιστορικούς ή
στατιστικούς σκοπούς.
Σκοπός της τήρησης του αρχείου και της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων είναι η αποτελεσματική και
ομαλή λειτουργία των σχέσεων Υποψηφίου – Δικαιούχων (η πληρέστερη δυνατή εξυπηρέτηση και ενημέρωση
του Υποψηφίου, η ορθή διεξαγωγή της εξεταστικής διαδικασίας και της απονομής στον Υποψήφιο του Classic
IESOL, η επίλυση τυχόν ζητημάτων που ανακύπτουν σχετικά µε την εξέταση του Υποψηφίου, την υποστήριξη της
συναλλακτικής σχέσης ανάμεσα στον κάθε Υποψήφιο ξεχωριστά και τους Δικαιούχους, η προστασία των
συμφερόντων των Υποψηφίων), η εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων των Δικαιούχων προς τους
Υποψηφίους, και η συμμόρφωση της Εταιρείας µε τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από την εκάστοτε
υφιστάμενη νομοθεσία.
Προσωπικά δεδομένα του Υποψηφίου, σύμφωνα µε το νόμο, την έννομη σχέση που συνδέει τον Υποψήφιο µε
τους Δικαιούχους, ενδέχεται να διαβιβάζονται σε φυσικά πρόσωπα υπαλλήλους και συνεργάτες των Δικαιούχων
(στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους), στις αρμόδιες ∆ΟΥ, σε Δημόσιες Υπηρεσίες και Δημόσιες Αρχές, καθώς
και στους προαναφερθέντες Δικαιούχους µε σκοπό την προώθηση και υποστήριξη των κατ' ιδίαν συναλλακτικών
σχέσεων Υποψηφίου-∆ικαιούχων καθώς και της προώθησης και καθιέρωσης των πιστοποιητικών Classic IESOL.
Ο Υποψήφιος έχει «δικαίωμα πρόσβασης» υπό την έννοια του δικαιώματος πληροφόρησης για τα προσωπικά
του δεδομένα που τηρούνται από τους Δικαιούχους και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας, για τον τρόπο,
τους σκοπούς και το χρονικό διάστημα της επεξεργασίας, για τις κατηγορίες των αποδεκτών των προσωπικών
του δεδομένων, καθώς και για κάθε μεταβολή των προαναφερθέντων στοιχείων. Κάθε αίτημα του Υποψηφίου
καθώς και κάθε αντίρρηση σχετικά µε την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα υποβάλλεται
έγγραφα στην έδρα της Gnosis Assessment και θα απευθύνεται στον/στους Εκτελούντα/ες την επεξεργασία
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Signature of Candidate:

Date:


