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Stand: 1. Januar 2020 Stan na dzień: 1 stycznia 2020 

 

Datenschutzhinweise für Teilnehmen-

de an Prüfungen des Goethe-Instituts 

e.V. bei Prüfungskooperationspartnern 
 
Stand: 1. Januar 2020   

 

 

Informacje o ochronie danych dla 

uczestników egzaminów Goethe-

Institut w licencjonowanych centrach 

egzaminacyjnych 
 

Stan na dzień: 1 stycznia 2020 

Wir, das Goethe-Institut e.V. (kurz: „Goethe-Institut“), Oskar-

von-Miller-Ring 18, 80333 München, möchten Sie hiermit als 

Teilnehmende einer Prüfung des Goethe-Instituts bei einem 

unserer Prüfungskooperationspartner über die Verarbeitung 

Ihrer personenbezogenen Daten (kurz: „Daten“) durch uns und 

Ihre diesbezüglichen Rechte informieren. 

 

My, Goethe-Institut e.V. (w skrócie: „Goethe-Institut“), Oskar-

von-Miller-Ring 18, 80333 Monachium, chcielibyśmy 

poinformować Państwa, jako uczestników egzaminu 

Goethe-Institut w jednym z naszych licencjonowanych 

centrach egzaminacyjnych, o przetwarzaniu Państwa 

danych osobowych (w skrócie: „dane“) przez Goethe-Institut 

oraz przysługujących Państwu praw w tym zakresie. 

 

Wenn Sie sich bei einem unserer Prüfungskooperationspartner 

für eine Prüfung des Goethe-Instituts anmelden und an dieser 

teilnehmen, erhalten wir von unserem Prüfungskooperations-

partner Daten über Sie, damit wir die Prüfungsergebnisse 

kontrollieren und archivieren, Ihnen nach bestandener Prü-

fung ein Zeugnis oder eine Ersatzbescheinigung bzw. nach 

nicht bestandener Prüfung eine Teilnahmebescheinigung 

ausstellen und auf Anfrage die Echtheit dieses Zeugnisses 

Dritten gegenüber bestätigen können. 

 

Gdy zapiszą się Państwo w jednym z naszych 

licencjonowanych centrów egzaminacyjnych na egzamin 

Goethe-Institut i wezmą w nim udział, centrum egzaminacyjne 

przekaże nam Państwa dane, żebyśmy mogli sprawdzić i 

zarchiwizować wyniki egzaminu, wydać Państwu certyfikat lub 

zaświadczenie po zdaniu egzaminu wzgl. zaświadczenie 

uczestnictwa po niezdaniu egzaminu oraz na życzenie 

potwierdzić autentyczność tego certyfikatu osobom trzecim. 

Für die bei uns erfolgende Datenverarbeitung ist das Goethe-

Institut datenschutzrechtlich Verantwortlicher im Sinne der EU 

Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und der deutschen 

Datenschutzgesetze, insbesondere des Bundesdatenschutzge-

setzes (BDSG). 

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter obiger 

Postanschrift mit dem Zusatz „Datenschutzbeauftragte“ oder 

per E-Mail unter datenschutz@goethe.de. 

 

 

Für Informationen zur Datenverarbeitung durch unseren 

Prüfungskooperationspartner wenden Sie sich bitte direkt an 

diesen. 

 

Zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych 

(RODO) oraz niemieckim przepisom o ochronie danych 

osobowych, w szczególności federalną ustawą o ochronie 

danych osobowych (BDSG), administratorem przetwarzanych u 

nas danych osobowych jest Goethe-Institut.  

Z naszym pełnomocnikiem ds. ochrony danych osobowych 

mogą Państwo skontaktować się pod powyższym adresem 

pocztowym z dopiskiem „Datenschutzbeauftragte“ lub drogą 

mailową pod adresem datenschutz@goethe.de. 

 

W celu uzyskania informacji na temat przetwarzania danych 

przez nasze licencjonowane centrum egzaminacyjne prosimy 

kontaktować się bezpośrednio z danym centrum 

egzaminacyjnym. 

mailto:datenschutz@goethe.de
mailto:datenschutz@goethe.de
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Welche Daten werden von uns verarbeitet? 

Wir erhalten von unserem Prüfungskooperationspartner 

folgende Daten über Sie: 

 Name 

 E-Mail-Adresse (soweit angegeben) 

 Geburtsort 

 Geburtsdatum 

 Prüfungsergebnisse 

 Prüfungsdatum/-ort 

 Prüfungsteilnahme zu Zwecken des Ehegattennachzugs 

(soweit angegeben) 

 Prüfungsteilnahme im Rahmen der Initiative „PASCH“ 

(soweit angegeben) 

 

Für jedes ausgestellte Zeugnis vergeben wir zudem eine 

Zeugnisnummer. 

 

 

Jakie dane są przez nas przetwarzane? 

Od naszego licencjonowanego centrum egzaminacyjnego 

otrzymujemy następujące Państwa dane: 

 Imię i nazwisko 

 Adres mailowy (jeśli podano) 

 Miejsce urodzenia 

 Data urodzenia 

 Wyniki egzaminu 

 Data i miejsce egzaminu 

 Informacje o uczestnictwie w egzaminie w celu 

dołączenia do małżonka (jeśli podano) 

 Informację o uczestnictwie w egzaminie w ramach 

inicjatywy „PASCH“ (jeśli podano) 

 

Ponadto każdemu wydanemu certyfikatowi nadajemy numer 

certyfikatu. 

Zu welchen Zwecken werden Ihre Daten verarbeitet? 

1. Datenverarbeitungen zu Zwecken der  

Vertragserfüllung 

Wir und gegebenenfalls das betreuende Goethe-Institut 

verarbeiten Ihren Namen, Geburtsort, Geburtsdatum, Prü-

fungsort und -datum, Ihre Prüfungsergebnisse sowie die 

Zeugnisnummer, um die von unserem Prüfungskooperations-

partner übermittelten Prüfungsergebnisse zu kontrollieren und 

archivieren, Ihnen nach bestandener Prüfung ein Zeugnis oder 

eine Ersatzbescheinigung bzw. nach nicht bestandener Prü-

fung eine Teilnahmebescheinigung auszustellen. 

 

W jakich celach przetwarzane są Państwa dane? 

1. Przetwarzanie danych w celu wykonania umowy 

 

My i ewentualnie nadzorujący Goethe-Institut przetwarzamy 

Państwa imię i nazwisko, miejsce i datę urodzenia, miejsce i 

datę egzaminu, wyniki egzaminu oraz numer certyfikatu w 

celu sprawdzenia i zarchiwizowania wyników egzaminu 

przekazanych nam przez nasze licencjonowane centrum 

egzaminacyjne oraz wydania Państwu certyfikatu lub 

zaświadczenia po zdaniu egzaminu wzgl. zaświadczenia 

uczestnictwa po niezdaniu egzaminu. 

Wir verarbeiten diese Daten darüber hinaus, um die Echtheit 

Ihres Zeugnisses überprüfen und Behörden oder sonstigen 

Dritten gegenüber bestätigen zu können, denen Sie das Zeug-

nis als Nachweis für Ihre Deutschkenntnisse vorgelegt haben. 

Zu den möglichen Empfängern gehören vor allem staatliche 

Behörden in Deutschland, Österreich oder der Schweiz sowie 

deren Auslandsvertretungen in Ihrem Herkunftsland. Weiter 

können dies auch Arbeitgeber oder Hochschulen sein, bei 

denen Sie sich unter Vorlage des Zeugnisses beworben haben.  

 

 

Diese Empfänger erhalten auf Anfrage ausschließlich die 

Information, ob ein vorgelegtes Zeugnis echt ist oder nicht. 

Sonstige Daten werden nicht an diese Empfänger übermittelt. 

 

 

Dane te przetwarzamy również w celu weryfikacji 

prawdziwości Państwa certyfikatu i potwierdzenia jej organom 

publicznym lub innym osobom trzecim, którym przedłożyli 

Państwo certyfikat jako dowód znajomości języka 

niemieckiego. Do możliwych odbiorców zaliczają się przede 

wszystkim organy państwowe w Niemczech, Austrii lub 

Szwajcarii oraz ich przedstawicielstwa zagraniczne w Państwa 

kraju pochodzenia. Mogą to być również pracodawcy lub 

uczelnie, którym przedłożyli Państwo certyfikat w ramach 

procesu rekrutacyjnego.  

 

Na żądanie ci odbiorcy otrzymują jedynie informację, czy 

przedłożony certyfikat jest prawdziwy. Inne dane nie będą 

przekazywane tym odbiorcom. 
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Falls Sie gemäß der geltenden Prüfungsordnung von der 

Prüfung ausgeschlossen und für Prüfungen für einen wieder-

holten Prüfungstermin gesperrt sind, werden zur Kontrolle der 

Einhaltung der Prüfungssperre bestimmte personenbezogene 

Datenkategorien des/der Gesperrten, nämlich Name, Vorname, 

Geburtsdatum, Geburtsort, Sperrungszeitraum und Meldung 

durch Prüfungszentrum, an die Prüfungszentren des Goethe-

Instituts weltweit weitergegeben und dort dazu verarbeitet. 

 

 

 

Diese Datenverarbeitungen erfolgen auf der Rechtsgrundlage 

des Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b) DSGVO (Vertragserfüllung). 

 

 

W przypadku gdy zgodnie z obowiązującym regulaminem 

egzaminów zostali Państwo wykluczeni z udziału w egzaminie 

oraz objęci zakazem udziału w kolejnym egzaminie, określone 

kategorie danych osobowych osoby wykluczonej z udziału w 

egzaminach Goethe-Institut, tj. nazwisko, imię, data urodzenia, 

miejsce urodzenia, czas trwania zakazu udziału w egzaminach 

i zgłoszenie przez dane centrum egzaminacyjne, udostępniane 

są centrom egzaminacyjnym Goethe-Institut na całym świecie i 

tam przetwarzane w celu kontroli wykonania zakazu udziału w 

egzaminie. 

 

Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 

lit. b) RODO (wykonanie umowy). 

2. Datenverarbeitungen auf Grundlage Ihrer Einwilligung 

Wenn Sie uns eine ausdrückliche Einwilligung zur Übermitt-

lung Ihrer Daten an eine Deutsche Auslandsvertretung erteilt 

haben, werden wir Ihren Namen, Geburtsdatum, Zeugnisnum-

mer und das Prüfungsergebnis gemäß Ihrer Einwilligungserklä-

rung an die von Ihnen auf der Einwilligung angegebene 

Auslandsvertretung übermitteln. 

Diese Datenverarbeitung erfolgt auf der Rechtsgrundlage des 

Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a) DSGVO in Verbindung mit der von Ihnen 

erteilten Einwilligung. 

  

2. Przetwarzanie danych na podstawie Państwa zgody 

Jeśli wyrazili Państwo wyraźną zgodę na przekazanie 

danych niemieckiej placówce dyplomatycznej, przekażemy, 

zgodnie z Państwa oświadczeniem o wyrażeniu zgody na 

przekazanie danych, Państwa imię i nazwisko, datę 

urodzenia, numer certyfikatu i wynik egzaminu wskazanej 

przez Państwa w oświadczeniu placówce dyplomatycznej.  

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. a) RODO w połączeniu z udzieloną przez Państwa zgodą. 

  

3. Datenverarbeitungen zur Wahrung berechtigter 

Interessen 

Soweit Sie unserem Prüfungskooperationspartner Ihre E-Mail-

Adresse mitgeteilt haben, wird diese von uns verwendet, um 

anhand der angegebenen E-Mail-Adresse Mehrfacheinträge zu 

Ihrer Person in unserer Datenbank zu identifizieren und 

zusammenzuführen. 

3. Przetwarzanie danych w celu ochrony uzasadnionych 

interesów 

Jeśli podali Państwo naszemu licencjonowanemu centrum 

egzaminacyjnemu swój adres e-mail, wykorzystamy go do 

zidentyfikowania i scalenia powtarzających się wpisów dot. 

Państwa osoby w naszej bazie danych. 

  

Diese Datenverarbeitung erfolgt auf der Rechtsgrundlage des 

Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO (berechtigte Interessen) und in 

unserem Interesse, um Mehrfacheinträge zu Ihrer Person 

zusammenführen und unsere interne Datenorganisation 

verbessern zu können. 

 

Wenn Sie unserem Prüfungskooperationspartner freiwillig 

mitgeteilt haben, dass Sie an der Prüfung zu Zwecken des 

Ehegattennachzugs oder im Rahmen der Initiative „PASCH“ 

teilnehmen, werden diese Daten von uns verwendet, um 

anonymisierte Statistiken zu erstellen. 

 

To przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. f) RODO (uzasadnione interesy) i w naszym interesie, w celu 

scalenia powtarzających się wpisów dot. Państwa osoby oraz 

poprawy naszej wewnętrznej organizacji danych. 

 

 

Jeśli dobrowolnie poinformowali Państwo nasze 

licencjonowane centrum egzaminacyjne, że uczestniczą 

Państwo w egzaminie w celu połączenia z małżonkiem lub w 

ramach inicjatywy „PASCH“, wykorzystamy te dane do 

sporządzenia anonimowych statystyk. 
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Diese Datenverarbeitung erfolgt auf der Rechtsgrundlage des 

Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO (berechtigte Interessen). Zum 

einen erfolgt dies in unserem Interesse, um statistische Aus-

wertungen zu unseren Prüfungen durchführen und diese 

auswerten zu können. Zum anderen erfolgt dies im Interesse 

des Deutschen Bundestages, an den wir bei parlamentarischen 

Anfragen die anonymisierten Statistiken zur Prüfungsteilnah-

me zu Zwecken des Ehegattennachzugs übermitteln. 

To przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. f) RODO (uzasadnione interesy). Z jednej strony dzieje się 

to w naszym interesie, w celu stworzenia i analizy statystyk 

dot. naszych egzaminów. Z drugiej strony leży to w interesie 

niemieckiego Bundestagu, któremu w odpowiedzi na zapytania 

parlamentarne przekazujemy zanonimizowane statystyki 

dotyczące udziału w egzaminach w celu połączenia z 

małżonkiem. 

  

Wer erhält Zugriff auf die Daten? 

Ihre Daten werden von der Zentrale des Goethe-Instituts 

verarbeitet und an unsere Prüfungskooperationspartner sowie 

das betreuende Goethe-Institut übermittelt.  

Je nachdem, in welchem Land Sie sich zur Prüfung angemeldet 

haben, kann es sein, dass Ihre Daten auch an Goethe-Institute 

oder Prüfungskooperationspartner übermittelt werden, die 

ihren Sitz außerhalb der Europäischen Union (EU) oder des 

Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) haben. Soweit dabei 

Ihre Daten den Bereich der EU/ des EWR verlassen, stellen wir 

für die Übermittlung an Goethe-Institute in diese Drittländer 

ein angemessenes Datenschutzniveau sicher, indem wir mit 

den dort ansässigen Goethe-Instituten EU-Standarddaten-

schutzklauseln vereinbart haben, die von der europäischen 

Kommission zu diesem Zweck erlassen worden sind. Sie 

können auf Anfrage eine Kopie dieser Vereinbarung von uns 

erhalten. Bitte wenden Sie sich hierzu an die oben genannten 

Kontaktdaten. 

 

Kto otrzymuje dostęp do danych? 

Państwa dane będą przetwarzane przez centralę Goethe-

Institut i przekazywane naszym licencjonowanym centrom 

egzaminacyjnym oraz nadzorującemu Goethe-Institut.  

W zależności od kraju, w którym zapisali się Państwo na 

egzamin, Państwa dane mogą również zostać przekazane 

Goethe-Institut lub licencjonowanym centrom egzaminacyjnym 

mającym siedzibę poza Unią Europejską (UE) lub Europejskim 

Obszarem Gospodarczym (EOG). Jeśli Państwa dane opuszczą 

UE/EOG, zapewniamy odpowiedni poziom ochrony danych 

przy ich przekazywaniu do Goethe-Institut w krajach trzecich 

stosując uzgodnione w umowie z lokalnym Goethe-Institut 

standardowe klauzule ochrony danych UE, które w tym celu 

zostały uchwalone przez Komisję Europejską. Kopię tej umowy 

mogą Państwo otrzymać od nas na żądanie. W tym celu 

prosimy o skorzystanie z powyższych danych kontaktowych. 

Zum Betrieb und zur Wartung unserer technischen Systeme, 

auf denen die Daten gespeichert sind, bedienen wir uns 

teilweise externer IT-Dienstleister, die insofern Zugriff auf 

Ihre Daten erhalten können. Diese Dienstleister werden von 

uns sorgfältig ausgewählt und schriftlich beauftragt. Sie sind 

streng an unsere Weisungen gebunden und werden von uns 

regelmäßig kontrolliert. 

Die Weitergabe Ihrer Daten an andere Dritte erfolgt ansonsten 

nur, soweit dies in diesen Datenschutzhinweisen beschrieben 

ist oder wir dazu gesetzlich verpflichtet sind. 

 

 

Do obsługi i konserwacji naszych systemów technicznych, w 

których przechowywane są dane, czasami korzystamy z usług 

zewnętrznych dostawców usług informatycznych, którzy 

wobec tego mogą uzyskać dostęp do Państwa danych. 

Usługodawcy ci są przez nas starannie wybierani i pisemnie 

upoważnieni. Są ściśle związani naszymi instrukcjami i przez 

nas regularnie kontrolowani.  

Przekazanie Państwa danych osobom trzecim odbywa się 

zatem wyłącznie w przypadkach opisanych w niniejszych 

informacjach o ochronie danych lub gdy jesteśmy prawnie do 

tego zobowiązani. 

Wie lange werden die Daten gespeichert? 

Wir speichern die Daten für einen Zeitraum von 10 Jahren. In 

diesem Zeitraum können Sie gemäß unserer Prüfungsordnung 

die Ausstellung einer Ersatzbescheinigung beantragen. 

Sie können selbstverständlich auch vorzeitig eine Löschung 

Ihrer Daten beantragen. Bitte beachten Sie, dass wir nach 

einer Löschung Ihrer Daten keine Ersatzbescheinigung mehr 

ausstellen und die Echtheit eines Zeugnisses nicht mehr 

bestätigen können. 

Jak długo dane są przechowywane? 

Dane przechowujemy przez okres 10 lat. Zgodnie z naszym 

regulaminem egzaminów mogą Państwo w tym okresie 

wnioskować o wydanie zaświadczenia o zdaniu egzaminu. 

Oczywiście mogą Państwo również wystąpić o wcześniejsze 

usunięcie Państwa danych. Proszę mieć na uwadze, że po 

usunięciu Państwa danych nie będziemy mogli wystawić 

zaświadczenia o zdaniu egzaminu, ani potwierdzić 

prawdziwości certyfikatu. 



   

  6 / 7 

   

 

Stand: 1. Januar 2020 Stan na dzień: 1 stycznia 2020 

 

  

Ihre Rechte 

Sie haben das Recht, von uns eine Bestätigung darüber zu 

verlangen, ob Sie betreffende personenbezogene Daten 

verarbeitet werden; ist dies der Fall, so haben Sie ein Recht 

auf Auskunft über diese personenbezogenen Daten und die in 

Art. 15 DSGVO im einzelnen aufgeführten Informationen. 

Sie haben das Recht, von uns unverzüglich die Berichtigung 

Sie betreffender unrichtiger personenbezogener Daten und 

ggf. die Vervollständigung unvollständiger personenbezoge-

ner Daten zu verlangen (Art. 16 DSGVO). 

Sie haben das Recht, von uns zu verlangen, dass Sie betref-

fende personenbezogene Daten unverzüglich gelöscht werden, 

sofern einer der in Art. 17 DSGVO im einzelnen aufgeführten 

Gründe zutrifft, z.B. wenn die Daten für die verfolgten Zwecke 

nicht mehr benötigt werden (Recht auf Löschung). 

 

Przysługujące prawa 

Mają Państwo prawo do uzyskania potwierdzenia, czy Państwa 

dane osobowe są przetwarzane, a jeżeli ma to miejsce, mają 

Państwo prawo do uzyskania dostępu do nich oraz do 

informacji wymienionych w art. 15 RODO. 

 

Mają Państwo prawo żądania od nas niezwłocznego 

sprostowania Państwa danych osobowych, które są 

nieprawidłowe, wzgl. uzupełnienia niekompletnych danych 

osobowych (art. 16 RODO). 

Mają Państwo prawo żądania od nas niezwłocznego usunięcia 

dotyczących Państwa danych osobowych, jeżeli zachodzi 

jedna z okoliczności wymienionych w art. 17 RODO, np. jeśli 

dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane 

(prawo do usunięcia danych). 

Sie haben das Recht, von uns die Einschränkung der Verar-

beitung zu verlangen, wenn eine der in Art. 18 DSGVO aufge-

führten Voraussetzungen gegeben ist, z.B. wenn Sie Wider-

spruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben, für die Dauer 

der Prüfung Ihres Widerspruchs durch uns. 

Sie haben das Recht, eine uns gegenüber erteilte Einwilligung 

zu einer Datenverarbeitung jederzeit mit Wirkung für die 

Zukunft zu widerrufen (Recht auf Widerruf, Art. 7 Abs. 3 

DSGVO). 

 

Mają Państwo prawo żądania od nas ograniczenia 

przetwarzania, jeśli spełniony jest jeden z warunków 

wymienionych w art. 18 RODO, np. jeśli wnieśli Państwo 

sprzeciw wobec przetwarzania, na czas rozpatrywania przez 

nas Państwa sprzeciwu. 

Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wycofać 

udzieloną nam zgodę na przetwarzanie danych ze skutkiem na 

przyszłość (prawo do wycofania zgody, art. 7 ust. 3 RODO). 

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonde-

ren Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitungen Sie 

betreffender Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 S. 1 e) oder 

f) DSGVO oder zu Zwecken der Direktwerbung erfolgen, 

Widerspruch einzulegen (Art. 21 DSGVO), siehe hierzu aus-

führlich unten. 

 

Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw 

- z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją - 

wobec przetwarzania Państwa danych osobowych opartego na 

art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO lub na potrzeby marketingu 

bezpośredniego (art. 21 RODO), szczegóły patrz poniżej. 

Sie haben das Recht, die Sie betreffenden Daten, die Sie uns 

bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und 

maschinenlesbaren Format von uns zu erhalten. Sie können 

diese Daten auch an andere Stellen übermitteln oder durch 

uns übermitteln lassen (Recht auf Datenübertragbarkeit). 

 

Mają Państwo prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, 

powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu 

maszynowego Państwa dane osobowe, które nam Państwo 

dostarczyli. Mają Państwo prawo przesłać te dane również 

innemu administratorowi lub zlecić nam ich przesłanie (prawo 

do przenoszenia danych). 
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Bitte wenden Sie sich zur Ausübung Ihrer Rechte an:  

datenschutz@goethe.de. 

 

Sie haben unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrecht-

lichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs das Recht auf Be-

schwerde bei einer Aufsichtsbehörde, wenn Sie der Ansicht 

sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbe-

zogenen Daten gegen die DSGVO verstößt (Art. 77 DSGVO). In 

Deutschland ist die zuständige Aufsichtsbehörde: Der Bundes-

beauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, 

Husarenstr. 30, 53117 Bonn, www.bfdi.bund.de. 

Sie können Ihre Beschwerde auch bei jeder anderen Daten-

schutzbehörde einlegen. Diese wird dann an die zuständige 

Aufsichtsbehörde weitergeleitet. 

W celu skorzystania z przysługujących Państwu praw prosimy 

o kontakt pod adresem: datenschutz@goethe.de 

 

Bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub środków 

ochrony prawnej przed sądem mają Państwo prawo wnieść 

skargę do organu nadzorczego, jeżeli sądzą Państwo, że 

przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza niniejsze 

rozporządzenie (art. 77 RODO). W Niemczech właściwym 

organem nadzorczym jest Federalny Rzecznik ds. Ochrony 

Danych i Wolności Informacji, Husarenstr. 30, 53117 Bonn, 

www.bfdi.bund.de. 

Skargę można wnieść również w każdym innym organie 

ochrony danych. Zostanie ona przekazana właściwemu 

organowi nadzorczemu. 

  

Hinweis zum Widerspruchsrecht 

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer beson-

deren Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitungen 

Sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund 

von Art. 6 Abs. 1 S. 1 e) oder f) DSGVO erfolgen, Widerspruch 

einzulegen (Art. 21 DSGVO). 

Wir verarbeiten die personenbezogenen Daten dann nicht 

mehr, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige 

Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, 

Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung 

dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 

Rechtsansprüchen. 

 

 

Uwaga do prawa do sprzeciwu 

Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść 

sprzeciw - z przyczyn związanych z Państwa szczególną 

sytuacją - wobec przetwarzania Państwa danych osobowych 

opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO lub na potrzeby 

marketingu bezpośredniego (art. 21 RODO). 

Wówczas nie będziemy już przetwarzać danych osobowych, 

chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie 

uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych 

wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstaw do 

ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

Im Falle von sprachlichen Unstimmigkeiten zwischen den 

einzelnen Sprachversionen der Datenschutzhinweise für 

Teilnehmende an Prüfungen des Goethe-Instituts e.V. bei Prü-

fungskooperationspartnern ist für den unstimmigen Teil die 

deutsche Fassung maßgeblich. 

 

W przypadku językowych niezgodności pomiędzy 

poszczególnymi wersjami językowymi Informacji o ochronie 

danych dla uczestników egzaminów Goethe-Institut w 

licencjonowanych centrach egzaminacyjnych decydująca jest 

niemiecka wersja. 
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