
Informacja o mIejscu pracy*� prosimy�o�wypełnienie�drukowanymi�literami
Nazwa zespołu szkół (jeśli dotyczy)

Nazwa szkoły*

Ulica* nr*

Kod pocztowy* – Poczta* Miejscowość*

Województwo Powiat

dane�nauczyciela� prosimy�o�wypełnienie�drukowanymi�literami

Imię* Nazwisko*

Ulica nr m.

Kod pocztowy – Poczta Miejscowość

Telefon kom. Telefon stacjonarny

e-mail nauczyciela
* Dane wymagane

�zamawiam� �nie�zamawiam�bezpłatną�obudowę�przeznaczoną�do�podręcznika�wydawnictwa�szkolnego�pwn:
tytuł�serii będę�uczyĆ liczba�uczniów
Kompass 1 neu Tak         NIE

Kompass 2 neu Tak         NIE

Kompass 3 neu Tak         NIE

Kompass 4 neu Tak         NIE

www.weiterdeutsch 1 Tak         NIE

www.weiterdeutsch 2 Tak         NIE

www.weiterdeutsch 3 Tak         NIE

DACHfenster 3 Tak         NIE

der, die, das neu 3 Tak         NIE

Was ist los? 3 Tak         NIE

Всё просто! 1 Tak         NIE

Can do 3 Tak         NIE

Can do 4 Tak         NIE

w�roku�szkolnym�2013/2014�uczyłam/em�z�podręcznika
tytuł serii: Wydawca:

tytuł serii: Wydawca:

tytuł serii: Wydawca:

oświadczenie�dyrektora�szkoły:�potwierdzam�wybór�nauczyciela

 Podpis dyrektora szkoły Pieczątka szkoły

1. Obudowa przeznaczona jest do podręczników Wydawnictwa Szkolnego PWN. 
2. Obudowę otrzymuje bezpłatnie nauczyciel, który złoży osobiście, pisemnie lub telefonicznie poprawnie wypełnioną informację o wyborze.
3. Złożenie informacji o wyborze podręczników umożliwia uzyskanie dostępu do zasobów Akademii PWN (warunkiem jest podanie prawidłowego adresu e-mail).
4. Nauczyciel otrzyma bezpłatnie tylko te elementy obudowy do podręcznika, których wcześniej nie otrzymał.
5. Wydawnictwo zastrzega, że w przypadku wyczerpania nakładu może dojść do zmiany listy obudowy.

Wydawnictwo Szkolne PWN sp. z o.o. (ul. G. Daimlera 2, 02-460 Warszawa), jako administrator danych osobowych przetwarza Pana/i dane osobowe, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych 
osobowych, w celu dostaw produktów oraz świadczenia usług serwisów udostępnianych przez Wydawnictwo. Oświadczam, że moje dane osobowe są prawdziwe, przekazuję je dobrowolnie. Zostałem/łam 
poinformowany/a, iż przysługuje mi prawo wglądu do moich danych osobowych, ich poprawiania lub uzupełniania oraz wniesienia żądania zaprzestania ich przetwarzania.

................................................................................................. .................................................................................................
 MIejSCOWOść I DATA PODPIS

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w celu dostarczenia mi (w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 
18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w szczególności na podany przeze mnie wyżej adres e-mail oraz numer telefonu komórkowego) materiałów informacyjnych i reklamowych Wydawnictwa 
Szkolnego PWN oraz podmiotów współpracujących. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, że zgoda może być w każdym czasie odwołana.

................................................................................................. .................................................................................................
 MIejSCOWOść I DATA PODPIS

Druk z dopiskiem „DeKLARACjA”, prześlij na adres: ul. G. Daimlera 2, 02-460 Warszawa lub faksem: 22 695 48 06, 22 695 48 36, lub mailem: deklaracje.wsz@pwn.pl

informacja�o�wyborze�podręczników�wydawnictwa�szkolnego�pwn� 
w�roku�szkolnym�2014/2015 
Języki�obce�–�gimnazJum

Od roku szkolnego 2014/2015 
obowiązuje nowe wydanie 

kursu Kompass neu. Prosimy 
o wpisywanie tytułu Kompass neu 

na listy podręcznikowe.


