Obvestilo o dnevu izpita

Z opravljanjem izpita IBCLC se strinjate, da boste prevzeli vsa tveganja, med drugim vključno z
morebitno škodo, izgubo, terjatvami ali kakršnimi koli stroški, povezanimi z izpostavljenostjo ali
okužbo s covidom-19, in se strinjate, da IBLCE, njene funkcionarje, direktorje, zaposlene,
prostovoljce, pogodbene sodelavce in zastopnike oprostite kakršne koli odgovornosti, izgub,
škode, terjatev ali stroškov, ki jih terjate vi ali kdo drug v vašem imenu in izhajajo iz ali so na
kakršen koli način povezani z vašim izpitom IBCLC. Strinjate se, da boste oprostili, opustili,
povrnili škodo, zaščitili in ne boste terjali IBLCE in njenih funkcionarjev, direktorjev,
zaposlenih, prostovoljcev, pogodbenih sodelavcev in zastopnikov zaradi kakršnih koli izgub,
škode, terjatev ali stroškov, ki izhajajo iz ali so na kakršen koli način povezani z vašim izpitom
IBCLC.
Zaradi zagotavljanja vaše varnosti in varnosti drugih izpitnih kandidatov ter osebja v izpitnem
centru se strinjate, da prestavljenega izpita IBCLC ne boste smeli in ne boste poskušali
opravljati v pogodbenem izpitnem centru, v kolikor: (i) ste 14 dni pred načrtovanim izpitom imeli
katerega od simptomov covida-19 ali gripe ali prehladu podobnih simptomov, (ii) 14 dni pred
načrtovanim izpitom niste bili diagnosticirani s covidom-19, (iii) 14 dni pred načrtovanim
izpitom niste imeli tesnih stikov z nikomer, ki je diagnosticiran s covidom-19*, (iv) v zadnjih
14 dneh niste potovali po območjih z visokim deležem okužb.**
IBLCE si pridržuje pravico, da prepove vstop v kateri koli pogodbeni izpitni center
posameznikom, ki ne morejo ali ne želijo pritrdilno odgovoriti na zgornje štiri zahteve ali kažejo
simptome covida-19 ali na katero od zahtev, navedenih na spletnih strani družbe Prometric na
datume izpita IBCLC. Med opravljanjem izpita IBCLC boste morali spoštovati vse obvezne
varnostne postopke, IBLCE pa si pridržuje pravico, da zahteva takojšnjo odstranitev
posameznikov, ki ne želijo ravnati v skladu z obveznimi varnostnimi postopki. Z opravljanjem
izpita IBCLC potrjujete in se strinjate, da opravljate izpit na lastno odgovornost in da izrecno
prevzemate odgovornost za morebitna tveganja ter dobro razumete, kako nalezljiv je covid-19.
Vsi, ki opravljajo izpit prek možnosti »Live Remote Proctoring« (neposredni izpitni nadzor na
daljavo) od doma ali na drugi lokaciji, upoštevajte, da za uspešen dostop do zaupnega izpita
IBCLC potrebujete močno in zanesljivo internetno povezavo ter računalniško opremo s
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specifikacijami, ki jih je določil Prometric, zunanji organizator izpita IBLCE. IBLCE in
organizator izpita Prometric v teh izjemnih okoliščinah omogočata možnost »Live Remote
Proctoring« in sta sprejela razumne in vestne ukrepe za izvajanje izpita. Če prihaja pri vaši
internetni povezavi do prekinitev na vaši lokaciji ali vaš računalnik ne deluje pravilno, IBLCE
ali Prometric na to ne moreta vplivati in zato veljajo politike IBLCE. IBLCE in Prometric ne
odgovarjata za tovrstne tehnične težave, ki nastanejo zaradi lokalne internetne povezljivosti ali
drugih težav, povezanih z lokalnim računalnikom, in strinjate se, da se odpovedujete kakršnim
koli terjatvam, ter v zvezi s temi težavami ne boste terjali IBLCE in Prometric.
Če želite izvedeti, na kakšen način obdeluje IBLCE vaše osebne podatke za namene izvajanja
izpita, glejte Obvestilo o varovanju zasebnosti.

*Izjema so medicinski in zdravstveni delavci, ki upoštevajo varnostne in preventivne ukrepe ter pri delu s pacienti
uporabljajo osebno zaščitno opremo.
**Območja z visokim deležem okužb, za katera veljajo omejitve potovanj/zahteve za karanteno, se običajno
opredelijo na lokalni ravni prek odredb, direktiv ali smernic. Preverite lokalne zahteve glede omejitev potovanj na
lokacijo, kjer želite opravljati izpit.
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