[Formulário de Consentimento Livre para Processo de Verificação e Fotografia no
dia da prova IELTS]
Objetivo e procedimento
O IELTS captura a imagem e a impressão digital dos candidatos na inscrição da prova ou
no dia da prova para aumentar ainda mais a segurança e verificar a identidade correta do
candidato durante todo o processo de prova IELTS. Isso será feito pela equipe da prova
IELTS. A foto capturada no dia da prova aparecerá no Formulário de Relatório da Prova
do candidato.
A impressão digital capturada serve apenas para verificação no dia do teste e é
armazenada em um formato que não pode ser recuperado, processado ou transformado
em uma imagem real semelhante a uma impressão digital.
Aviso de confidencialidade e proteção de dados
A imagem de alta resolução e os dados digitalizados serão armazenados em um banco de
dados criptografado com o padrão de criptografia avançada 256 em (nome do centro
aplicador) por dois anos. Esses dados não serão compartilhados a não ser entre os
centros aplicadores, quando solicitados para fins legítimos. Fotografias de baixa resolução
serão enviadas para o sistema principal de administração IELTS, que é hospedado pela
Universidade de Cambridge, no Reino Unido. Os dados podem ser divulgados a
organizações receptoras para verificação adicional da identidade do candidato. Não há
intenção de consolidar, interligar, cruzar referências ou combinar dados pessoais de fontes
múltiplas.
Os dados serão coletados e processados em toda a rede do British Council; isso incluirá o
processamento de dados pessoais fora do Espaço Econômico Europeu. Nós endossamos e
aderimos totalmente aos princípios de proteção de dados, conforme estabelecido na Lei de
Proteção de Dados do Reino Unido (1998). Aplicaremos a lei globalmente, exceto onde parte
ou a totalidade de qualquer lei local seja mais forte.
Consentimento
Nome completo do candidato
Assinatura

Data

(Se você for menor de 18 anos, peça a seus pais/responsáveis legais para ler todas
as informações fornecidas e assinar o consentimento abaixo)
Declaro que exerço os cuidados parentais do candidato nomeado neste formulário e li,
entendi e aceito o acima, bem como os termos e condições estabelecidos na seção
Declaração do formulário de inscrição IELTS. Autorizo (nome do centro aplicador) a
tirar a fotografia e escanear o dedo indicador do meu filho apenas para os fins acima, de
acordo com a legislação de proteção de dados do Reino Unido.

Nome complete do Pai/Responsável legal
Assinatura
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