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INFORMACJA NA TEMAT OBOWIĄZKOWYCH ZDJĘĆ KANDYDATÓW NA
EGZAMINY CAMBRIDGE ESOL

Od 1 listopada 2011, kaŜdemu zdającemu Cambridge English: Advanced wykonane
zostały w dniu egzaminu zdjęcie. Od września 2012, na większości egzaminów będą
wykonywane kandydatowi zdjęcia.
Zarówno zdjęcie jak i wyniki egzaminu umieszczone zostaną na całkowicie bezpiecznej
stronie Cambridge ESOL: Online Results Verification. Osoba zdająca egzamin będzie
miała pełną kontrolę nad tym, jakie instytucje będą miały do niej dostęp, a tym samym
będą mogły sprawdzić jej wyniki i zobaczyć zdjęcie w celach związanych na przykład z
rekrutacją na studia czy do pracy.
Przy rejestracji na egzamin kaŜdy zdający, na wniosku rejestracyjnym podpisuję zgodę na
zrobienie mu zdjęcia. W przypadku osób poniŜej 18 roku Ŝycia, taką zgodę podpisują
rodzice lub prawni opiekunowie kandydata na egzamin.
Zdjęcia będą robione przy uŜyciu specjalnego oprogramowania dostarczonego do
naszego Centrum przez Cambridge ESOL. Nad bezpieczeństwem przechowywania zdjęć
do momentu ich umieszczenia na bezpiecznej stronie Online Results Verification będą
czuwać upowaŜnieni pracownicy Bell Poznań i tylko oni znać będą login umoŜliwiający
dostęp do zdjęć. Jak tylko zdjęcia zostaną umieszczone na stronie Cambridge ESOL,
wszystkie

kopie

przechowywane

w

naszym

Centrum

Egzaminacyjnym

zostaną

zniszczone.
PowyŜsza zmiana związana jest z ciągłym podnoszeniem bezpieczeństwa i rzetelności
egzaminów Cambridge.
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Test day photos for Cambridge English exams
Before the test day
Your centre will ask you to sign a document, such as a registration form, where you agree to have your photo taken on
the test day. If you are under 18, your parents or legal guardian will need to sign this document.

On the test day
Your photo can be taken on either the day of the speaking test or the day of the written test. Your centre will tell you
when to arrive at the test venue. Make sure you get there on time. When you get to the venue, follow the instructions of
the centre staff . They will take a passport-style photo of you. See the guidance on the right for advice about what you
should and shouldn’t do in the photo.

What you should and shouldn’t do:
Do:
√
√
√
√

Face forward
Look straight at the camera
Make sure your head is not covered (unless for religious or medical reasons)
Keep your mouth closed

Don’t:
Cover your face (for example, with your hair)
Smile, laugh or frown
Wear a hat or cap (unless for religious or medical reasons)
Wear dark glasses

Cambridge English exams – Mandatory test day photos
Candidates taking most Cambridge English exams from now on will have their photo taken on the day of the exam. This
increases the security of the test and will help organizations such as universities, employers and immigration authorities
to confirm your results quickly and easily. No-one will be able to access your picture unless you give them access to it.

Example photos

What happens to your photo?
Don’t worry, your photo is treated as confi dential, like all your other personal information. Your photo is stored by
Cambridge ESOL, and is only visible on the secure Results Verifi cation website. This website is used by universities,
immigration authorities and other professional organisations to verify a candidate’s result. You choose which of these
organisations can see your photo, by giving them your ID number and secret number which are on your Confi rmation of
Entry.
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