Dear Candidate,
IELTS is recognised by organisations as one of the most valuable and secure English language
qualifications worldwide. To enhance test security, each IELTS candidate has to be photographed on the
day of the exam.
The photos and related files are stored securely, in adherence to the Data Protection Laws of the UK and
Hungary and will only be accessible by authorised IELTS centre staff. For additional security, all files are
encrypted and will be destroyed 2 years after the test date.
In your online application you gave your consent to the above. However, if the candidate is under 18 years
of age, consent is needed from their parent / guardian as well, who also needs to specify whether or not
the candidate can leave the venue on their own after the test.
Please note that refusing to comply with IELTS identity verification will prevent you from taking the
test and you will not be eligible for any transfer, cancellation or refund.
Further information about test day photography can be found on the IELTS website and about Privacy and
terms on the relevant British Council website. Should you have any questions, please contact our
Customer Services Team.
Thank you for your cooperation, we wish you all the best with your exam.
Best regards,
British Council IELTS Team

Kedves Vizsgázó!
Az IELTS arra törekszik, hogy vizsgája világszerte az egyik legértékesebb és legmegbízhatóbb angol
nyelvvizsga-bizonyítványt nyújtsa. Ennek biztosítása érdekében minden IELTS vizsgázóról a vizsga napján
fénykép készül.
A fényképeket és kapcsolódó fájlokat mindenkor biztonságosan, a brit és a magyar adatvédelmi szabályok
betartásával tároljuk; azokhoz csak a vizsgaközpont erre felhatalmazott munkatársai férhetnek hozzá.
Minden fájlt titkosítva tárolunk, és azokat két évvel a vizsga után megsemmisítjük.
Online jelentkezése során hozzájárult a fentiekhez. Amennyiben azonban a vizsgázó 18 év alatti, a szülő
/ gondviselő beleegyezése is szükséges, akinek arról is nyilatkoznia kell, hogy a vizsgázó elhagyhatja-e
egyedül a vizsgahelyszínt a vizsga után.
Kérjük vegye figyelembe, hogy a beleegyezés hiányában nem vehet részt a vizsgán, és a vizsgadíj
visszatérítésére illetve a vizsgaidőpont módosítására sem jogosult.
További információt a fényképezésről (angol nyelven) az IELTS vonatkozó honlapján, illetve adatvédelmi
és -felhasználási irányelveinkről a British Council honlapján találhat. Esetleges kérdéseivel kérjük, keresse
Ügyfélszolgálatunkat.
Együttműködését köszönjük, vizsgájához sok sikert kívánunk.
Üdvözlettel:
British Council IELTS Team

With my signature below I give my consent to a photo of my child being taken on the IELTS test
day. / Aláírásommal hozzájárulok, hogy gyermekemről a vizsga napján fénykép készüljön.
Please tick the relevant box below / A megfelelő választ jelölje:

My child can leave the test venue alone./Gyermekem elhagyhatja egyedül a vizsga helyszínét.

My child has to be accompanied by the person hereby specified on leaving the venue: /
Gyermekem csak az alább megjelölt személlyel hagyhatja el a vizsga helyszínét:
______________________________________

Name of Candidate /Vizsgázó neve:

_________________________________

Name of Parent /Guardian / Szülő/Gondviselő neve:

_________________________________

Signature of Parent /Guardian / Szülő/Gondviselő aláírása:

_________________________________

Date / Dátum:

_________________________________

