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EITCI Ceńif ication Agreement
Terms and conditions of ceńification seryices Drovided by the
European Informataon Technoloqies Certification Institute
ASBL
Avenue des Saisons 100-102, bte 30, 1050 Brussels,
Belq ium,
hereinafter referred to as EITCI,

This js the Agreement of a Certification candidate (hereinafter referred to as an Individual)
to the terms and conditions applyjn9 for a|| of the avaiIable EITCI ceńification procedUres.

1. Definitions
1.1.'.ceńification(s)'' means any in the set of professiona! ceńification programmes offered by
EITCI.
1.2. "Programme(s)" means the Certification programmes offered by ElTCl. all of which are
applicable under this Agreement.
1,3. "EITCI Certiried" means an Indtvidual wno has successfullv met tne reouirements for
ceńif]cation as set fońh.n section 2.

2. ceńification
2'1. ceńification requirements
To become EITCI ceńified. an IndivjduaI must meet the minimum requirements of the re|evant
Proqramme. including achievinq passino scores on required examinations. If an Individual
meets these requireme.ts he will receive a certificate from EITCI siqnifyinq his accomplishment.
Programme requirements, inclUdin9 pre-requisites for ceńif]cation, trainińg recommeńdation5,
and testing. contińuing edUcation' candidate condUct poIicies. and receńification reqUirements,
are available on the EITCI website at httpi//www.eitci,or9. EITCI reseryes the right to change
the Programme without cause or notice. Such changes may include, wathout limitationi adding
or deIetin9 availabIe certif]cations and modifyin9 ceńjficatjon requirements, recommended
training courses, testing objectives, outlines and exams, An Individual agrees to meet the
Proqramme requirements, as chanqed, as a condition of obtaining and maintaininq his
Certification.
2.2. Certification revocation
EITCI may at its so|e discretion revoke any and a|| ceńifications an Indivjdua| may have earned,
and permanent|y ban an IndividuaI from earnin9 future ceńificat.on5, pańicular|y:
a) !f an Individual fails to comply with any continuing education or recertification requirements;
b) If an Individual breaches the terms and conditions of thjs Agreement;
c) lf ElTcI determines. in its sole discretion, that an IndividuaI ha5 undeńaken or pańjcipated jn

any aclion that compromises the integrity and confidentiality of an examination or the
Programme.
2,3. Employer notification
The revocation of any ceńification results with the rjght to respond to any inquiry by an
Individual,s emp|oyer about chanqes in IndividUal's ceńification status.
2.4 ceńification of minoE
If an Indavidual is a minor, he must have this Agreement countersjgned by a parent or a legal
guardian, A minor Individual must deliver one copy of the original signed Agreement to EITCI by
mail at the EITCI registered address, MinoE under the age of 13 are not eligible fo.
Certification.

3' confidentiaIity and inte||ectual propeńy ownership
3,1. Confidentiality
EITCI makes exams available to an Individual solely to test his knowledge of the exam subject
matter for which he seeks Certification. An Individual agrees that the contents of the exam are
confldential and that the disclosure of that information could compromise the inteqrity of the
Pro9ramme and of certifications. An lndivjdua| 5eeking ceńjfication js expressly prohibited from
disclosing, publishing, reproducing, or transmitting any exam and any related information
including, without limitation, questions, answers, worksheets, computations, drawings,
diagrams, Ienqth or number of exam seqments or questions, or any communication. including
oral communication regarding or related to the exam (known collectively as "Proprietary
tnformation''), in whole or in pań, in any form or by any means, oral or written, e|ectronic or
mechanical, for any purpose, without the prjor express written permission of EITCL
3.2. IntelIectual propeńy ownership
EITCI retains all rights, title and interest in and to all Programme and related information,
content, data, exams, materials, and all copyrights, patent rights, trademark rights and other
proprjetary raqhts therein, All rights not expressly qranted by EITCI to an Indlvidual are
exoresslv reserued to EITCL

4. Term and termination
4.1. Term
The term of this Agreement is perpetual.
4.2, Te.mination for convenience
Either an lndividual or EITCI may terminate this Agreement at any time, wlth or without cause,
upon thirty (30) days written notice to the other.
4.3. Termination by EITCI
EITCI may, in its sole discretion, terminate this Agreement at any time if an Individual breaches
any of the material terms of this Agreement, or if he violates or fails to meet any Programme
requlrements.
4.4. Notice
EITCI will provide an Indjvidual written notlce of termjnation at his last known address.
Termination sha|l bę effective a5 of the date set fońh in the notice. EITCI, without waiving its
riqht to immediately terminate this Agreement, may provide an lndlvidual with thirty (30) days
to correct any default. If EITCI permits such a cure period, Individual's failure to cure any
default within the cure period shall automatically cause the termination of this Agreement
!vithout further notice.
4.5, Effect of termination
Upon the termination of this Agreement, an Indavidual shall immediately cease to represent
hlmseIf a5 EITCI ceńified.

5. Limitation and liability
In no event shall ErTCI be liable for any indirect, special, incidental, consequential damaqes,
includinq lost profits, oF any kind regardless of the form of action, whether in contract, tort
(including negligence), strict liability, or othemise, even if EITCI has been advised 0f the
possibility of such damages. This ljmitation wlll apply notwithstandinq any failure of essential
purpose of any limited remedy provided herein,

6. privacy and deIivery of ceńification information to third parties
EITCI is an international organization.nd will process and share Individual's personal
information wath other EITCI offices or affiliates in any country, To share lndividual's peEonal
information ETTCI may transfer his personal information outside the country he is residinq in. All
pańies with which EITCI 5hares IndiVidua|,s personaI information are governed by this
Agreement or are bound by appropriate confidentiality and data transfer Aqreements. An
Individual's oersonal information is never shared outside ElTcl without this Individual's
permissjon, except under the following conditionsi EITCI often receives requests from third
parties, pańicularly emp|oyers, to Verify an lndividual.s ceńification status. ElTcI may, but h3s
no obligation to, provide such information about Individual's Certification status to otheE

Umowa Certyfikacji EITCI -/-
Warunkj Usłuq ceń}.fikacyjnych śWiadczonych pżez
Europejski Inst}tut ceńńkacji Ir |European Information
Technologies Ceftifrcation Institutel ASBI -/-
Avenue des Saisons 100-102, bte 30, 1050 Bruksela. Eelgia,
zwany dalej EITCL -/-

Niniejsza |'Jmowa stanowi akceptację WarUnkóW Ubieqania się o wszystkie dostępne certyfikacje
EITCI pżez kandydata do certyfikacji (zwanego dalej osobą Fizyczną)' -/-

1. Definicje -/-
1'1. ''cert}.fikacja(.e)'' oznaczać będzie (będą) dowoIny z zestaWu programóW
zawodowych oferowanych pżez ErTc,' ./-
1.2.''Program(y).' oznaczać będzie (będą) programy ceńyfikacji ofelowane
dostępne na mocy niniejszej Umowy. -/.

ceńyfi kacji

puez EITCI

1.3'..osoba certyfikowana pnez EITCI'. oznaczać będzie osobę Fizyczną, która spełniła
Wymagania certyfikacji okreŚlone W Paraqrafie 2. ./-

2. ceńyfikacja -/-
2.1, Wymogi CerLyfikacji -/-
Aby stać się osobą certyfikowaną pŹez EITCI, osoba Fizyczna mu5i 5pełnić mińimaIne
wymaqania danego Proglamu, Włączn|e z Uzyskaniem pofytywnych WynikóW f wymaganych
egzaminów' Jefeli osoba Fizyczna spełni te wymagania, otrzyma od EITCI ceĄfikat
potwierdZa]ący Uzyskanie certyfikacji. Wymaqania ProoramU, Włącznje Z Warunkami Wstępnymi
ceńyfikacji, fekomeńdacje dotyczące sfkoIeń oraz zasady e9zaminoWania, kontynUacji
kształcenia . postępowania kandydata oraz wyma9ania dotycfące recertyfikacji są dostępne na
stronie internetowej EITCI pod adresem http://www.eitci.or9. EITCI zastrzeqa sobie prawo do
zmiany Programu bef podanja pęyczyny orcz bez uprzedniego zawjadomienia. Takie fmiany
mogą dotyczyć, między innymi: dodawania Iub usuwania dostępnych ceńyfikac.]i oraz
modyfikowania wymogów ceńYfikacji, rekomendowanych kursów 5zkoIeniowych, ce|óW
egzaminacyjnych, p|anów i egfamińów. osoba Fizyczna wyraża zgodę na spełnienie
zmienionych wymaqań Programu jako Warunek uzyskania i fachowania ceńyfikac,]i' -/-
2.2. Unjeważnienie certyfikacji ./-
EITCI może, według własne9o ufnania, unieważnjć wsze|kie certyfikacje, które osoba Fizycfna
mogła uzyskać i na stałe zakazać osobie Fizycunej uzyskania daIszych certyfikacji, w
szczegó|noścji -/-
a) Jeże|i osoba Fizyczna nje zdoła spetnić wymagań dotyczących kontynuowanja kształcenia lUb
receńyfikacji; -/.
b) Jeżeli osoba Fizyczna naruszy warunki niniejszej UmoWy; -/-
c) Jeże|i EITCI ufna, według własnego uznania, że osoba Fizyczna podjęła 5ię lub uczestnicfyła
W jakimko|Wiek działaniu, które narusza Wiarygodność i poufność egzaminu Iub ProoramU. -/-
2.3. Powiadomienie pracodawcy -/-
Unieważnienie jakiejkolwiek certyfikacji Wiąże sie z prawem odpowiedzi na Wsze|kie zapytanja
pracodawcy Osoby Fizycznej o zmianach w statusie Certyfikacji Osoby Fizycznej. -/-
2.4 certyf ikacja osób nieletnich ./.
Jeże|i osobą Fizyczną jest osoba nie|etnia, musi ona uzyskać podpis rodzica lUb prawnego
opiekuna pod niniejszą UmoWą' osoba Fizyczna będąca osobą nie|etnią musi pEesłać do EITcl
oryginał podpisanej Umowy drogą pocztową na adres siedziby EITcl. osoby nie|etnie ponifej 13
roku Źycia nie mogą ubiegać się o certynkację. .,/-

3. zachowanie poufności i prawo własności inte|ektuaInej -/-
3.1 zachowanie poufności ./.
EITCI udostępnia osobie Fizycznej egzaminy wyłącznie W celu sprawdzenia jej wiedzy z fakfesu
puedmjotu ceńyfikacji' o którą się ubiega. osoba Fizyczna wyraża zqodę na zachowanie
poufności treścj egzamjnu i fgadfa się, że UjaWnienie takich informaqi może naruszyć
Wiarygodność ProgramU i certYfikacji. osoba Fizyczna ubie9ająca się o ceńyfikację ma
bezwz9lędny zakaz u.]awniania, pUblikowónia, reprodukowania, Iub pęekazywania treści
jakiegoko|Wjek egfaminu IUb Wsze]kjch związanych 2 nim informacji łącznie, między innymi, z
pytaniami. odpowiedziami, arkuszami, ob]iczeniami. rysUnkami, diagramami, długością i Iiębą
segmentów Iub pytań egzaminacyjnych, łącfnie f pŹekazywaniem, takŹe w formie ustnej
informacji dotyąących egzaminu lub informacji 2 nim związanych (zwanych łącznie
'.Informacjami zastEeżonymi,,), w całości IUb w części, w jakie.jkoIwiek formie, lub w jakikoIWiek
sposób, ustnie lub pisemnie, eIektronicznie Iub mechanicfnie w jakimkoIwiek ceIu bez
upżedniej, Wyraźnej pisemnej zqody EITCI' -/-
3.2' Wła5ność intelektualna ./.
EITCI zachowuje wszeIkie prawa, tytuł Własności do oraf praWo do cferpania kożyści
majątkoWych fe wszystkich Programów i fwiązanych f nimj informacji, treści, danych,
egzaminóW oraz wszelkich praw autorskich, patentowych, praw do znaku towarowego z nich
wynikających. Wszystk.e prawa ' które nie zostały udzielone w sposób wyraźny puez EITCI
osobie Fizycznej są zastŹeżone dla EITCI. -/-

4' okres obowiązywania i rouwiązanIe./.
4.1 okres obowiązywania ./-
Ninjejsza Umowa zostaje zawarta na czas nieokreś|ony. ./.
4'2 Rozwiązanie bez podania payczyńy -/-
osoba Fizyczna, bądź ElTcI mogą rozwiązać niniejszą Umowę W dowolnym czasie. z podaniem
ppyczyny lub nie, za 30-dniowym pisemnym zawiadomieniem drugiej st.ony. -/-
4'3. Rozwiązanie pęez EIrc| -/.
EIICI może, według własnego Uznan.a, rozwjąfać ninie]szą |'Jmowę w dowo|nym cfasie, jeże|i
osoba Fizyczna naruszy istotne warunki niniejszej tJmowy, Iub jeże|i narusfy, |ub nie zdoła
5pełnić dowolnego wymoqU ProgramU. -/-
4,4. Wypowiedzenie -/-
EITCI dostarczy Osobie Fizycznej pisemne wypor!iedzenie na jej ostatni rnany adres,
RozWiązanie będzie skuteczne z dniem okreś|onym W WypowiedzeniU' EITCI, bez zEeaenia się
prawa do rozwiązania niniejsfej lJmowy ze skutkiem natychmiastowym, może udzie|ić osobie
Fifycznej 30 (tzydzieści) dni na naprawienie naruszenia. ]efeIi EIICI wyrazi zgodę na
udzielenie dodatkowego okresu na naprawienie naruszenia, a osoba Fifyczna nie zdoła naprawić
naruszenia W Wyznaczonym terminie, spowoduje to automatyczne rozwiązanie niniejszej Umowy
bez dalszego powiadomienia. -/-
4'5. skutki rozwiązania ./ -
P0 rozwląfaniu niniejszej UmoWy, 05oba Fizyczna niezwłocznie zapnestanie puedstaWiania się
jako osoba Certyfikowana przez EIfCl. -/-

5. zakres odpowiedziaIności ./-
EITcI w żadnym wypadku nie będ2ie pon05ić odpoWiedziaIności za jakiekolWiek pośrednie.
ŹeczyWiste, WynikoWe straty, łącfnie z utratą zyŚkóW, dowoIneoo rodzaju, niefalezne od
kwalifikacji prawnej, z tytułu odpoWjedzialności umownej, deIiktowej (Włącznie f 2aniedban]em),
obiektyWnej lub innej, naWet jeŹeIi EITCI fostało poinformoWane o moźliwości wystą]ienia
takich strat. To ograniczenie odpowiedziaIności będzie miało za5tosowanie nieZależnie od
nieskuteczności za5adniczego ce|u każdego ogranjczoneqo środka ochrony prawnej określonego
w niniejsfej Umowie. -/-
6. zachowanie prYwatności oraz dostar@enie informacji ceńyfikacyjnych stronom
trzecim -/-
EITcl jest organizacją międzynarodową i będfie pęetwauać i dzielić s]ę informacjami
osobistymi o5oby Fizycznej z innymi biUrami EITCl Iub podmiotami slowąęyszonymi w

,,\
u\



(especially this seruice is available on the EITCI website at hftp://www.eitci.orglvalidate, where
the access to Individuals personal information also concerning Certification status is protected
by ceńjficatjon Identification NUmber / ID and the Individual's |ast nam€)' In such situations,
EITCI will provide the information in its possession and will depend on an Individual to
periodically Veńfy that such jnformation is correct. EITCI sha|| have no liabi|ity for providing
incorrect information to third pańies in response to a proper request to Veńfy an Ind.vidua|,s
Certification status. Such processing may include transfer of information outside of a country.
EITCI reserves the right to use any all technologies and methods for veriryinq the identity of
Certiflcation candidates. Such technology may include, without limitation, pe6onally identifiable
information, challenge questions, identification numbers, photoqraphic information, and other
measures to protect against fraud and abuse.

7. Assignments
An Individual may not assign any rights, licenses or obligations received under this Agreement
to anyone. Any attempted assignment in violation of this Agreement shall be null and void and
without effect.

8. Miscellaneo!s
8' 1. Waiver and modificatłon
An Individual waives any right to challenge the validity and enforceability of this Agreement on
the grounds that it was transmitted and entered into electronically. An Individual agrees that
entering inio the Aqreement electronically is equivalent to siqning the Agreement. Failure by
€ither of parties to enforce any provision of this Agreement Wi|| not be deemed a Waiver of
future enforcement of that or any other provision. Any waiver, amendment or other modificatjon
of any provision of this Agfeement will be effective only if in writing and signed by both an
Individual and EITCI.
8.2, Severability
If a couń of competent jUrisdjction finds any provision of this A9reement to be unenforceab|e,
that provision of the Agreement wi|l be enforced to the maximuń extent permissib|e so as to
effect the intent of the provision, and the remainder of this Agreement will continue in full force
and effed.

Seftions 3 and 5 shall suryive termination of this Agreement.
8.4, Controlling law and jurisdiction
This Agreement and any action related thereto shall be governed, controlled, interpreted and
defined by and under the laws of Beigium, without regard to its conflicts of laws provisions,
Unless otheeise waived by EITCI at its sole discretion, the exclusive jurisdiction and venue of
any action arising out of or re|ating to this Agreement sha|| be appropriate couń in Brussels,
Eelgium, Both and Individual and EITCI submit to the exclusive jurisdiction and venue of such
cou.ts for the purpose of any such action, and specincally dlsclaim the United Nations
Convention on Contracts for the International Sale of Goods.
8,5. Entire Agreement
This Agreement constitutes the entire Agreement between an Individual and EITCI with respect
to the subject matter hereof, and supersedes all praor and contemporaneous understandinqs or
AgreemenLs, wiltten or oral, regardrnq such subject matter,
8.6. Notices
A|l notices sent or required to be sent shall be in writing or by e-mail to the other pańy at
address for the other parb/ set fońh be|ow, or such other address as is prov.ded in writing or
via e-mail to the other. It shall be an Individual's sole resoonsibilitv to ensure that EITCI has his
current address.

By signing this Agreemenl an Individual hereby represent to EITCI that he has read and
understood the terms of this Agreement and is 13 years of age or older and acknowledges that
EITCI js relying Upon such representations .n 9rantin9 ceńification' This form is for use on|y by
IndiVidual ceńification candidates not deIiVefin9 this A9reement e|ectronica||y. IndividUa|5
submitting this Agreement via fa6imile transmission or mail should clearly print personal
anformation and sign below as indicated (invalid submissions will delay Certification
proceoures).

Legal name

Address, Postal code Crty, Country

Indlvldrals sirrtrre D"t"

In case of Individua|,s age under 18, par€nt or legaI guardian must countersign this A9reement

Pert""al ID

Parent or legal
guardian signature

P*""t oileSd ,"adbn
printed name

dowolnymi kraju. DIa potżeb zwiąfanych z dzjeleniem 5ię informacjami osobjstymi osoby
Fizycznej EITCI może pżekafywać informacje osobiste jej dotyczące poza kraj jej rezydencji.
Wszystkie strony, z którymi EITcl będzie się dzje|ić informacjami osobjstymi osoby Fizycznej
będą podIe9ać Warunkom niniejszej Umowy i będą zWiązane odpowiednimi Umowami o
zachowaniu poufności i pŹekazywaniu danych. Dane osobowe osoby Fifycfnej nigdy nie będą
pEekazywane poza EITCI bez zgody o5oby Fizycznej za wyjątkiem następujących pEypadkóW:
EITcl często otuymuje zapytania od stron tEecich, w szczególności od pracodawcóW, o
zWeryRkowanie statu5u ceńyfikacj. osoby Fizyenej. EITCI mofe, ale nie musi, udostępnić
innym osobom takie Informacje o statusie ceńyfikacyjnym osoby Fizycznej (ta usłuqa jest
dostępna na stronie internetoWej EITCI pod adresem http://WWW.eitci'org/vaIidate, gdfie
dostęp do informacji osobistych osoby Fizycznej, takfe tych dotyczących statu5u
ceńyfikacyjne9o jest chroniony pżez Numer Identyf1kacyjny ceńyflkacji oraz nazwjsko osoby
Fifycfnej). W takim przypadku EITcl dostarczy info.macje, które posiada. We gestij osoby
Fizycznej będzie okresowa weryfikacja popraWności takich informacji. EITCI nie będfie
odpowiedzialne za podawanie niepoprawnych informacji stronom tEecim w odpowiedzi na
praWidłowo złożone fapytanie o weryf]kację statusu ceńyfikacjj osoby Fizycznej. Przetważanie
informacji osobowych o5oby Fizycznej może także wiązać się z przekazywaniem takich
informacji pofa kraj jej refydencji. EITCI zastrzega sobie prawo do kożystania z dowo|nych
technolo9ii i metod weryfikacji tożsamości kandydatów do ceńyfikacJj. Do takich technologii
mogą faliczać się, między innymi, informacje umozIiWiające ustalenie toż5amości o5oby, pYtania
weryflkacyjne, informacje foto9raflczne oraz inne środki mające na ceIu ochronę pted
oszustwami bądŹ naduzyciami' -,/.

7. Cesja -/-
osoba Fizyczna nie moŹe pŹenieść praw, ljcencji Iub zobowiązań Wynikających z ninie]szel
Umowy na żadną osobę ani podmiot. Wszelkie próby cesji naruszające niniejszą t]mowę nie
będą miały mocy prawnej. -/.

8' Postanowienia końcowe -/.
8.1. odstą]ienie od wykonywania praw i zmianY Umowy./.
osoba Fjfyąna zżeka się wsze|kich praw do podwaŹania wazności i wykonywalności niniejszej
Umowy z t}tułu pżekafania i zawarcia jej dro9ą e!ektronianą. osoba Fizyczna wyEza zgodę na
to, by fakt fawarcia niniejszej Umowy w formie elektron.cfnej był tożsamy z jej podpisaniem' W
puypadku, jeze|i jedna ze stron nie będzie mogła Wykonać jakiegokolwiek postanowienia
niniejszej Umowy nie będzie jednoznaczne ze zneczeniem się moż|iwości da|szego
wYkonywania takiego postanowienia Iub jakiegokoIwiek inne9o postanowienia. Każdy prypadek
odstąrienia od wykonywania praw z tytułu dowo|nego postanowienia nln.eJszej Umowy oraz
kaŹdy puypadek zmiany Iub modyfikacji jakiegokoIwiek postanowienia niniejszej t'Jmowy
Wymaga fomy pisemnej i podpisu osoby Fizycfnej . EITCI pod rygorem niewazności. -/-
8.2. RozdzieIność postanoWień Umowy -/.
Jeże|j wlaściwy sąd uzna jakjeko|Wiek postanowienie niniejszej Umowy za niewykonalne, takie
postanowienie fostanje wykonane w maksymalnym dopuszczalnym zakresie tak, aby zachować
intencje takiego postanowienia, a pozostała część Umowy pozostanie w mocy. -/-
8,3 Zachowanie mocy prawnej -/-
Paragrafy 3 i 5 Zachowają moc prawną po rozwiązaniu niniejszej Umowy. -/.
B.5 Prawo Właściwe i sąd właściwy -/-
Plawem właściwym d|a wykonywania, wykładni i definiowania ninieJsze.j tJmowy i Wsze|kich
postępowań bezpośrednio f niej Wynikających będą prawa be|gijskie, f Wyłącfeniem mocy
obowiązującej przepisów kolizyjnych' Jeże|i EITCI, wedle własnego Uznania. nie zrzeknie się
takiego prawa, miejscem wykońanla i wyłącznym sądem właściwym d|a wszelkich sporów
wynikających bezpośrednio z niniejszej Umowy będzie sąd W Brukse|i w Belgii. osoba Fizyczna
oraz EITCI poddają 5ię wyłącznej jurysdykcji i właściwości miejscowej takich sądóW dla ce|ów
takie9o pos|ępowania, a w szczeqólności wyłączaJą KonWenc]ę Narodów Z]ednoczonych o
umowa.h międzynarodoWej 5pżedaży towarów. ./.
8.5. całość Umowy -/-
Niniejsza Umowa stanowi całość Umowy pomiędzy osobą Fizycfną i EITCI w odniesieniu do
pżedmiotu Umowy . uchy|a Wsze|kie upuednie j bieŹące porozumienia j Umowy, tak ustne jak i
pisemne, dotyqące pnedmiotu niniejszej UmoWy. -/-
8.6. Zawiadomienia -/-
wszystkie zawiadomienia Wysyłane lub wymagane do wysłania Wymagają formy pjsemnei lub
muszą zostać wysłane drugiej stronie emailem na adres drugiej strony określony ponizej. IUb
inny adres, który został dostarczony na piśmie Iub emai|em drugie') st.onie. Wyłąeną
odpoWiedzialnością osoby Fizycznej będfie zapewnienie, że EITCl posiada jej aktualny adres.

PodpisUjąc niniejszą Umowę 05oba Fizycfna niniejsfym oświadcza, że pęeczytała i zrozumiała
warunki ńiniejszej Umowy i ma 13 |ub Więcej lat i przyjmuje do wiadomości, ze EITCI opiera się
na tych oświadczeniach pęyznając ceńyfikację' Nlnjejszy wzór Umowy jest do Wyłączneqo
użytku osób Fizycznych będących kandydatami do ceńyfikacji, któEy nie dostarczają niniejsfej
Umowy W formie eIektronianej. osoby Fizyczne wysyłające niniejszą UmoWę faksem IUb pocztą
powinny w czytelny sposób wpisać dane osobowe i podpisać niniejszą UmoWę w miejscu do tego
wskafanym (błędy mogą opóźnić procedury ceĄfikacji). ./-

lmię inazwisko./.

Adres, kod pocztoły +

Numer indentyfikacyjny -/
lNumer PESELI -/-

Email -/-

MbstoJc"j + Nre. tdefonu -/-

Podpls osoby Fizyęnej -/- oata./-

W puypadku osób Fifycznych poniżej 18 roku życia, wymagana jest kontrasygnata rodzica |ub
opiekuna prawnego: -/-

Podp|red'lca |,,b D"t" -/- ovt"l* i.ię i *isto
opiekuna prawneqo -/- rodrica lub opiekuna

prawneqo -/-

la, Borbora Jackowska, niniejszym potwierdzam zgodność niniejszego ttumaczenio z przedstawionym mi
dokumentem.
Tłumoczenie wykonano 2 listopado 2009 we Wrocławiu.
Nr repertorium 4j5/09
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