Uwaga! Oferta wyłącznie dla szkół

Zamówienie
Arkusze Próbnej matury z matematyki
Tytuł
Próbna matura z matematyki (poziom podstawowy)
Próbna matura z matematyki (poziom rozszerzony)
Komplet (poziom podstawowy i rozszerzony)

Symbol

Cena

MPMPP
MPMPR
KPLMPM

4,50 zł
4,50 zł
7,50 zł

Liczba*

* Liczba zamówionych arkuszy/kompletów dla danej klasy powinna odpowiadać liczbie uczniów w klasie (nie realizujemy zamówień mniejszych niż 10).

imię i nazwisko osoby składającej zamówienie w imieniu szkoły

NABYWCA (np. gmina, miasto, rada rodziców). Proszę o wystawienie rachunku na:
nazwa

ulica i numer
kod pocztowy

miejscowość

poczta

województwo

poczta

województwo

NIP

PŁATNIK / ODBIORCA (szkoła)
nazwa szkoły

ulica i numer
kod pocztowy
nr telefonu

miejscowość
e-mail

Wyrażam zgodę na przesyłanie mi przez GWO informacji handlowych drogą elektroniczną i przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (to znaczy e-mailem
lub telefonicznie do smartfonu, komputera, tabletu itp.).
Administratorem danych osobowych wskazanych w formularzu jest Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., al. Grunwaldzka 411, 80-309 Gdańsk (GWO). Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych uniemożliwi zawarcie i realizację umowy. Dane osobowe będą
przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu realizacji umowy i w tym zakresie będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia roszczeń stron umowy, której
dotyczy formularz. Dane będą również przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO do celów marketingu bezpośredniego do czasu posiadania przez GWO
produktów i usług skierowanych do nauczycieli i innych osób, których dane są przetwarzane. Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną i udostępniające GWO narzędzia informatyczne, podmioty pośredniczące w realizowaniu akcji marketingowych i podmioty uczestniczące w realizowaniu umów
(np. świadczące usługi pocztowe). Masz prawo dostępu do tych danych, a także do ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania i do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych
z Twoją szczególną sytuacją.

podpis, data

Koszty dostawy
0 zł dla zamówień za minimum 50 zł brutto. 15 zł dla zamówień na kwotę poniżej 50 zł brutto.
Termin realizacji
Wysyłkę rozpoczynamy w drugiej połowie lutego za pośrednictwem poczty lub kuriera.
pieczęć szkoły
Sposoby płatności
Zamówienia na szkołę – przelew w terminie 14 dni od otrzymania towaru z fakturą.

Do zawarcia umowy sprzedaży towaru dochodzi z chwilą wysłania arkuszy przez GWO.

Jeśli zamówienie nastąpiło w wyniku kontaktu z przedstawicielem
GWO, prosimy o podanie jego danych (imię i nazwisko).

Zamówienie należy wysłać e-mailem: handel3@gwo.pl lub faksem: 58 340 63 61.

