
DANE OSOBY ZAMAWIAJĄCEJ:                               

Imię Nazwisko

Telefon e-mail

Funkcja osoby zamawiającej
 

DANE DO WYSYŁKI:                               

Imię i nazwisko/Placówka

Ulica nr NIP

Kod pocztowy – Miejscowość

                                                             NIE ZAPOMNIJ O PODPISIE!

......................................................................................                                            .................................................................................................

 MIEJSCOWOŚĆ I DATA                                                   CZYTELNY PODPIS

		Wyrażam zgodę na otrzymywanie od PWN Wydawnictwo Szkolne Sp. z o.o. sp.k. , z siedzibą w Warszawie (02-460 Warszawa, 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.

		Wyrażam zgodę na inicjowanie przez PWN Wydawnictwo Szkolne sp. z o. o. sp.k. z siedzibą w Warszawie  
(02-460 Warszawa, ul. G. Daimlera 2) połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług tej Spółki.

		Wyrażam zgodę na otrzymywanie od PWN Wydawnictwo Szkolne Sp. z o.o. sp.k. , z siedzibą w Warszawie (02-460 Warszawa, 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.

                                                                                                                    ....................................................................................................
                                                                             CZYTELNY PODPIS

DRUK ZAMÓWIENIA        KOD

JĘZYKI OBCE - 2019/2020
Wypełnione i podpisane zamówienie należy przesłać;
fax: 22 69 54 806, 22 69 54 836, mail: bok.wsz@pwn.pl
Więcej informacji pod numerem Infolinii: 22 69 54 800

Informacja o wyborze serii PWN Wydawnictwa Szkolnego 
w roku szkolnym 2017/2018
JĘZYKI OBCE - GIMNAZJUM KOD

Oświadczam, że uczniowie, których uczę będą korzystać w roku szkolnym 2017/2018 z następującej serii:
LP. TYTUŁ SERII BĘDĘ KORZYSTAĆ LICZBA DZIECI DOTACJA

1
Klasse! Super! Toll! 2. Podręcznik TAK        NIE TAK        NIE
Klasse! Super! Toll! 2. Materiały ćwiczeniowe TAK        NIE TAK        NIE

2
Klasse! Super! Toll! 3. Podręcznik TAK        NIE TAK        NIE
Klasse! Super! Toll! 3. Materiały ćwiczeniowe TAK        NIE TAK        NIE

3
Kompass 2 neu. Nowa edycja. Podręcznik TAK        NIE TAK        NIE
Kompass 2 neu. Nowa edycja. Materiały ćwiczeniowe TAK        NIE TAK        NIE

4
Kompass 3 neu. Nowa edycja. Podręcznik TAK        NIE TAK        NIE
Kompass 3 neu. Nowa edycja. Materiały ćwiczeniowe TAK        NIE TAK        NIE

5
Kompass 4 neu. Nowa edycja. Podręcznik TAK        NIE TAK        NIE
Kompass 4 neu. Nowa edycja. Materiały ćwiczeniowe TAK        NIE TAK        NIE

6
www.weiter_deutsch 2. Nowa edycja. Podręcznik TAK        NIE TAK        NIE
www.weiter_deutsch 2. Nowa edycja. Materiały ćwiczeniowe TAK        NIE TAK        NIE

7
www.weiter_deutsch 3. Nowa edycja. Podręcznik TAK        NIE TAK        NIE
www.weiter_deutsch 3. Nowa edycja. Materiały ćwiczeniowe TAK        NIE TAK        NIE

8
Всё просто! 2. Nowa edycja. Podręcznik TAK        NIE TAK        NIE
Всё просто! 2. Nowa edycja. Materiały ćwiczeniowe TAK        NIE TAK        NIE

9
Всё просто! 3. Nowa edycja. Podręcznik TAK        NIE TAK        NIE
Всё просто! 3. Nowa edycja. Materiały ćwiczeniowe TAK        NIE TAK        NIE

W roku szkolnym 2017/2018 będę uczyć z innego podręcznika
tytuł serii: Wydawca:
tytuł serii: Wydawca:

INFORMACJA O MIEJSCU PRACY1                                                                      PROSIMY O WYPEŁNIENIE DRUKOWANYMI LITERAMI 

Nazwa szkoły/
zespołu szkół

Ulica Nr

Kod pocztowy – Miejscowość

Województwo Powiat

1 Wszystkie dane wymagane 

DANE NAUCZYCIELA                                                             PROSIMY O WYPEŁNIENIE DRUKOWANYMI LITERAMI 

Imię2 Nazwisko2

Telefon kom. E-mail nauczyciela
2 Dane wymagane 

Druk z dopiskiem „BOK”, 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

PWN Wydawnictwo Szkolne sp. z  o.o. sp.k (dawniej: Wydawnictwo Szkolne PWN sp. z  o.o.) z  siedzibą w  Warszawie
(02-460), ul. G. Daimlera 2, dalej „Spółka” jako administrator danych osobowych przetwarza Pana/i dane osobowe, zgodnie 
z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182), 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 CZYTELNY PODPIS

Wyrażam/nie wyrażam3 zgodę na otrzymywanie od Spółki drogą elektroniczną informacji handlowych dotyczących 
produktów i usług własnych oraz partnerów Spółki.

Wyrażam/nie wyrażam3 zgodę na kontaktowanie się Spółki w celach marketingowych i handlowych za pośrednictwem 
telekomunikacyjnych urządzeń końcowych. 

Wyrażam/nie wyrażam3 zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych w formularzu, przez Spółkę 
w celu marketingu produktów i usług podmiotów powiązanych lub współpracujących ze Spółką.

3 pozostawić właściwe ....................................................................................
  CZYTELNY PODPIS

Pieczątka przedszkola/szkoły

 BADANIE POTRZEB NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

W celu uzyskania dodatkowych materiałów dydaktycznych w formie papierowej 4 lub dostępu do wersji   
elektronicznej  prosimy o wypełnienie ankiety:

1.  Z jakiej serii (i jakiego wydawnictwa) korzystał/a Pan/i w roku szkolnym 2016/2017? 
......................................................................................................................................................................................................

2.  Czy polaca Pan/i daną serię (w skali od 0 do 10)?    nie polecam  bardzo polecam
                    0         1        2        3        4        5       6        7        8        9       10

4 do wyczerpania zapasów

Wybieram wersję promocyjną pakietu nauczycielskiego (podręcznik + ćwiczenia) nr .....................................................................
 PODPIS 

Oświadczam, że jestem uprawniony/a do zaciągania zobowiązań w imieniu placówki (w przypadku podania danych do faktury).
	Płatnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie p osiadająca osobowości prawnej.

DANE DO FAKTURY:

	Płatnikiem jest osoba fizyczna dokonująca zakupu związanego z je j działalnością zawodową.

 

Nazwa Placówka

Ulica nr NIP

Kod pocztowy – Miejscowość

TERMIN DOSTAWY

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.

NIE ZAPOMNIJ O PODPISIE!



1. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji zamówienia.
2.  Przy zamówieniu powyżej 100 zł koszt dostawy pokrywa Wydawnictwo,  

koszt zamówienia poniżej 100 zł wynosi 13 zł.
3. Forma dostawy: przesyłka kurierska. 
4. Termin płatności: 30 dni. 

5. Forma płatności: 	za pobraniem  przelew.
6.  Zwroty towarów należy kierować na adres:  

OSDW Azymut Magazynu Zwrotów, Hala DE – DOK nr 3,  
Smolice 1H, 95-010 Stryków.  
Reklamacje proszę kierować pod numer infolinii 22 69 54 800.

TYTUŁ ISBN CENA 
BRUTTO LICZBA EGZ. RABAT WARTOŚĆ

ABCDeutsch neu. Materiały ćwiczeniowe do języka niemieckiego dla klasy 1 9788326227844 12,50 zł

ABCDeutsch neu. Materiały ćwiczeniowe do języka niemieckiego dla klasy 2 9788326227851 12,50 zł

ABCDeutsch neu. Materiały ćwiczeniowe do języka niemieckiego dla klasy 3 9788326228681 12,50 zł

ABCDeutsch neu. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy 1 9788326227820 24,75 zł

ABCDeutsch neu. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy 2 9788326227837 24,75 zł

ABCDeutsch neu. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy 3 9788326228698 24,75 zł

ich und du neu. Materiały ćwiczeniowe do języka niemieckiego dla klasy 1 9788326227806 12,50 zł

ich und du neu. Materiały ćwiczeniowe do języka niemieckiego dla klasy 2 9788326227813 12,50 zł

ich und du neu. Materiały ćwiczeniowe do języka niemieckiego dla klasy 3 9788326228582 12,50 zł

ich und du neu. Materiały ćwiczeniowe do języka niemieckiego dla klasy 4 9788326227882 12,50 zł

ich und du neu. Materiały ćwiczeniowe do języka niemieckiego dla klasy 5 9788326227899 12,50 zł

ich und du neu. Materiały ćwiczeniowe do języka niemieckiego dla klasy 6 9788326228636 12,50 zł

ich und du neu. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy 1 9788326227783 24,75 zł

ich und du neu. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy 2 9788326227790 24,75 zł

ich und du neu. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy 3 9788326228599 24,75 zł

ich und du neu. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy 4 9788326227868 24,75 zł

ich und du neu. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy 5 9788326227875 24,75 zł

ich und du neu. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy 6 9788326228643 24,75 zł

Klasse! Super! Toll! 1. Materiały ćwiczeniowe do języka niemieckiego dla klasy VII szkoły podstawowej 9788326228858 12,50 zł

Klasse! Super! Toll! 1. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy VII szkoły podstawowej 9788326228872 24,75 zł

Klasse! Super! Toll! 2. Materiały ćwiczeniowe do języka niemieckiego dla klasy VIII szkoły podstawowej 9788326228865 12,50 zł

Klasse! Super! Toll! 2. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy VIII szkoły podstawowej 9788326228889 24,75 zł

Kompass Team 1. Materiały ćwiczeniowe do języka niemieckiego dla klas 7-8 9788326228001 12,50 zł

Kompass Team 1. Podręcznik do języka niemieckiego dla klas 7-8 9788326228841 24,75 zł

Kompass Team 2. Materiały ćwiczeniowe do języka niemieckiego dla klas 7-8 9788326228018 12,50 zł

Kompass Team 2. Podręcznik do języka niemieckiego dla klas 7-8 9788326227981 24,75 zł

Kompass Team 3. Materiały ćwiczeniowe do języka niemieckiego dla klas 7-8 9788326228025 12,50 zł

Kompass Team 3. Podręcznik do języka niemieckiego dla klas 7-8 9788326227998 24,75 zł

Mach mit! 1 neu. Materiały ćwiczeniowe do języka niemieckiego dla klasy IV szkoły podstawowej 9788326227943 12,50 zł

Mach mit! 1 neu. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy IV szkoły podstawowej 9788326227967 24,75 zł

Mach mit! 2 neu. Materiały ćwiczeniowe do języka niemieckiego dla klasy V szkoły podstawowej 9788326227950 12,50 zł

Mach mit! 2 neu. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy V szkoły podstawowej 9788326228032 24,75 zł

Mach mit! 3 neu. Materiały ćwiczeniowe do języka niemieckiego dla klasy VI szkoły podstawowej 9788326228704 12,50 zł

Mach mit! 3 neu. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy VI szkoły podstawowej 9788326228711 24,75 zł

New Bingo! 1 Plus. Reforma 2017. Materiały ćwiczeniowe 9788326227486 12,50 zł

New Bingo! 1 Plus. Reforma 2017. Podręcznik do języka angielskiego dla szkoły podstawowej 9788326227493 24,75 zł

New Bingo! 2 Plus. Reforma 2017. Materiały ćwiczeniowe 9788326229657 12,50 zł

New Bingo! 2 Plus. Reforma 2017. Podręcznik do języka angielskiego dla szkoły podstawowej 9788326229640 24,75 zł

New Bingo! 3 Plus. Reforma 2017. Materiały ćwiczeniowe 9788326230806 12,50 zł

New Bingo! 3 Plus. Reforma 2017. Podręcznik do języka angielskiego dla szkoły podstawowej 9788326230790 24,75 zł

und so weiter neu 1. Materiały ćwiczeniowe do języka niemieckiego dla klasy IV szkoły podstawowej 9788326227929 12,50 zł

und so weiter neu 1. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy IV szkoły podstawowej 9788326227905 24,75 zł

und so weiter neu 2. Materiały ćwiczeniowe do języka niemieckiego dla klasy V szkoły podstawowej 9788326227936 12,50 zł

und so weiter neu 2. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy V szkoły podstawowej 9788326227912 24,75 zł

und so weiter neu 3. Materiały ćwiczeniowe do języka niemieckiego dla klasy VI szkoły podstawowej 9788326228759 12,50 zł

und so weiter neu 3. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy VI szkoły podstawowej 9788326228766 24,75 zł

Wsio prosto! 1. Materiały ćwiczeniowe do nauki języka rosyjskiego klasa 7 9788326227776 12,50 zł

Wsio prosto! 1. Podręcznik do nauki języka rosyjskiego klasa 7 9788326227769 24,75 zł

Wsio prosto! 2. Materiały ćwiczeniowe  do języka rosyjskiego dla początkujących. Klasa 8 9788326227301 12,50 zł

Wsio prosto! 2. Podręcznik do języka rosyjskiego dla początkujących. Klasa 8 9788326227295 24,75 zł

www.weiter deutsch 1. Materiały ćwiczeniowe do języka niemieckiego dla klasy 7. Kurs kontynuacyjny 9788326228803 12,50 zł

www.weiter deutsch 1. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy 7. Kurs kontynuacyjny 9788326228810 24,75 zł

www.weiter deutsch 2. Materiały ćwiczeniowe do języka niemieckiego dla klasy 8. Kurs kontynuacyjny 9788326228827 12,50 zł

www.weiter deutsch 2. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy 8. Kurs kontynuacyjny 9788326228834 24,75 zł

Łącznie


