Informacja o wyborze serii PWN Wydawnictwa Szkolnego
w roku szkolnym 2019/2020
JĘZYK FRANCUSKI – SZKOŁA PONADPODSTAWOWA KOD

Informuję, że dla rocznika uczniów po klasie 8 do nowej podstawy programowej (NPP) wybieram na rok szkolny
2019/2020 następującą serię:
LP.

1

TYTUŁ SERII

KLASA

SZACOWANA LICZBA
UCZNIÓW

Exploits 1

DANE SZKOŁY1

Nazwa szkoły/
szkoły
Ulica
Kod pocztowy

Francofolie express 1. Nowa edycja

Do serii Exploits rezerwuję egzemplarz
drukowanego poradnika dla nauczyciela
wraz z płytą DVD i CD.

–

DANE NAUCZYCIELA

Imię

2

Informuję, że dla rocznika uczniów po gimnazjum do podstawy programowej obowiązującej od 2012 r.
wybieram na rok szkolny 2019/2020 następującą serię:

1

Exploits 1

2

Francofolie express 1. Nowa edycja

3

Francofolie express 2. Nowa edycja

4

Francofolie express 3. Nowa edycja

KLASA

SZACOWANA LICZBA
UCZNIÓW

* Informacja służy wydawnictwu zaplanowaniu właściwych nakładów podręczników, co gwarantuje dostępność podręczników
w nowym roku szkolnym.

(NA TO NAZWISKO ZOSTANIE WYSŁANY PAKIET PROMOCYJNY)

Nazwisko

2

Telefon kom.

TYTUŁ SERII

Powiat

Wszystkie dane wymagane

2

LP.

Miejscowość:

Województwo
1

2

Nr

E-mail nauczyciela

Dane wymagane

Administratorem Danych Osobowych jest PWN Wydawnictwo Szkolne sp. z o.o. sp.k ul. G. Daimlera 2, 02-460 Warszawa, dalej także jako „Spółka”.
Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@wszpwn.com.pl.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji udostępnianych przez Spółkę produktów lub usług lub marketingu towarów i usług własnych
Spółki (w formie papierowej), stanowiącego tzw. prawnie uzasadniony interes Spółki - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust.
1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych
połączeń w celu marketingu bezpośredniego. W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być
przetwarzane również w celu przesyłania informacji marketingowych dotyczących usług lub produktów innych podmiotów – w formie elektronicznej,
telefonicznej lub papierowej, w zależności od wyrażonej zgody. Spółka nie dokonuje profilowania.
W przypadku konieczności dostarczenia zamówienia dane osobowe mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub przewoźnikom wyłącznie
w celu dostarczenia zamówienia. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym
wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. W innych przypadkach dane osobowe mogą być
udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa lub innym podmiotom, jeżeli wynika to wyraźnie z odrębnie złożonej
zgody na udostępnienie.
Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z produktów/usług Spółki będą przetwarzane na czas umożliwienia nabycia
produktu i jego dostarczenia lub przez okres rzeczywistego korzystania z danej usługi, po czym dane podlegające archiwizacji będą przechowywane
przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń, tj. 10 lat. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych objętych oświadczeniem zgody
będą przetwarzane do czasu odwołania zgody. Dane osobowe przetwarzane w celu marketingu produktów i usług Spółki w formie papierowej, czyli
na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu (co nie wymaga zgody) będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu na takie przetwarzanie.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy o świadczenie
usług/dostawę produktów, natomiast konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości z nich skorzystania.

MIEJSCOWOŚĆ I DATA

NIE ZAPOMNIJ O PODPISIE!

CZYTELNY PODPIS

 yrażam zgodę na otrzymywanie od PWN Wydawnictwo Szkolne Sp. z o.o. sp.k. , z siedzibą w Warszawie (02-460 Warszawa,
W
ul. G. Daimlera 2) informacji handlowych drogą elektroniczną, w tym za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych,
tj. w formie newslettera, SMS lub MMS, dotyczące produktów, usług, aktualnych ofert tej Spółki.
 yrażam zgodę na inicjowanie przez PWN Wydawnictwo Szkolne sp. z o. o. sp.k. z siedzibą w Warszawie (02-460 Warszawa,
W
ul. G. Daimlera 2) połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług tej Spółki.
 yrażam zgodę na otrzymywanie od PWN Wydawnictwo Szkolne Sp. z o.o. sp.k. , z siedzibą w Warszawie (02-460 Warszawa,
W
ul. G. Daimlera 2) informacji handlowych drogą elektroniczną, w tym za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych,
tj. w formie newslettera, SMS lub MMS, dotyczących podmiotów współpracujących ze Spółką, tj. podmiotów z Grupy kapitałowej PWN
i na przetwarzanie moich danych osobowych do tego celu.

MIEJSCOWOŚĆ I DATA

NIE ZAPOMNIJ O PODPISIE!

CZYTELNY PODPIS

Druk proszę przekazać lub przesłać mailem Konsultantowi Językowemu PWN lub na adres mailowy: rezerwacje.wsz@pwn.pl
Pełna lista Konsultantów Językowych dostępna jest na stronie: www.wszpwn.com.pl/pl/konsultanci-jezykowi

