
 

FORMULARZ REJESTRACYJNY 

Nauczyciela wychowania przedszkolnego 

(dalej: „Uczestnik”) 

Do Programu edukacyjnego  PWN 

Dane Uczestnika:  

Imię i nazwisko…………………………………………………………………………………………………...…… tel. ……………………………..…… 

e-mail………………………………………………………………………………………………………………………. staż pracy…………………………. 

Miejsce pracy Uczestnika: 

Nazwa placówki ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Ulica………………………………………………………………………………………………………………………… nr budynku ………………….……  

Kod pocztowy………………………………………..…… Miejscowość………………………………………………………..……………………….. 

Informacja o materiałach edukacyjnych: 

W roku szkolnym 2017/2018: 

       Korzystam z pakietów (grupa, liczba dzieci, wydawca).....……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

       Nie korzystam z pakietów 

Wiem, z jakich materiałów edukacyjnych będę korzystać w roku szkolnym 2018/2019: 

       TAK (grupa, liczba dzieci, wydawca) ……………………………………………………………………………………………… 

       NIE BĘDĘ KORZYSTAC Z PAKIETÓW           

       NIE WIEM  

 

      *Przystępuję do programu edukacyjnego „Eksperckie przedszkole PWN” i oświadczam, że zapoznałam  się/zapoznałem się z regulaminem programu                    

i akceptuję go. 

         *W związku z przystąpieniem do programu edukacyjnego „Eksperckie przedszkole PWN” wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PWN Wydawnictwo 

Szkolne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  sp.k. z siedzibą w Warszawie (02-460 Warszawa, ul. Gottlieba Daimlera 2) moich danych osobowych 

w celach realizacji programu edukacyjnego „Eksperckie przedszkole PWN”.  

         Wyrażam zgodę na otrzymywanie od PWN Wydawnictwo Szkolne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie (02-460 

Warszawa, ul. Gottlieba Daimlera 2) na podane przeze mnie dane kontaktowe informacji handlowych drogą elektroniczną: 

         Wyrażam zgodę na otrzymywanie od PWN Wydawnictwo Szkolne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie (02-460 

Warszawa, ul. Gottlieba Daimlera 2) na podane przeze mnie dane kontaktowe informacji marketingowych za pośrednictwem telekomunikacyjnych 

urządzeń końcowych, czyli poprzez telefon. 

         Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu informowania o produktach i usługach pozostałych podmiotów z Grupy 

kapitałowej PWN oraz podmiotów współpracujących, działających na rynku wydawniczym i edukacyjnym. 

      ………………………………………………………………………………… 

        Data i podpis, funkcja 

*zaznaczenie obowiązkowe. Odmowa udzielenia zgody jest równoznaczna z brakiem możliwości wzięcia udziału w programie edukacyjnym „Eksperckie Przedszkole PWN”. 

Administratorem danych osobowych jest PWN Wydawnictwo Szkolne sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie, 02-460 Warszawa, ul. Gottlieba Daimlera 2. Podane w formularzu 

rejestracyjnym dane osobowe są przetwarzane zgodnie z  Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celach związanych z realizacją programu 

edukacyjnego, a w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody, także w celach związanych informowaniem o produktach i usługach, zgodnie z wyrażoną zgodą. Podanie danych 

osobowych jest dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.  


