Formularz klubowy dla matematyków na rok szkolny 2020/2021
Wypełnij DRUKOWANYMI LITERAMI.

Imię i nazwisko:

Nr telefonu (z numerem kierunkowym):

Ulica, numer domu/mieszkania:

Tel. komórkowy:

Kod:

Poczta:

Data urodzenia (dzień, miesiąc, rok):

Prywatny e-mail (konieczny, aby korzystać ze wszystkich przywilejów klubowicza):

Inne nauczane przedmioty:

Szkoły, w których uczę, i oświadczenia dyrektorów
Szkoła 1

Rodzaj szkoły:

szkoła podstawowa

liceum

technikum

Nazwa (jeśli szkoła wchodzi w skład zespołu, podaj nazwę szkoły, nie zespołu):

Ulica, numer budynku:

Kod:

Poczta:

W szkole podstawowej będę korzystać z podręczników GWO w klasie: 4

5

   6

7

   8

innego wydawcy (którego?) …………............................................……..… w klasie: 4

5

   6

7

   8

Oświadczenie dyrektora szkoły 1
Potwierdzam zgodność danych:

 	

W liceum/technikum będę korzystać z podręczników (do nowej podstawy programowej):
GWO (zakres podstawowy) w klasie: 1

2

GWO (zakres rozszerzony) w klasie: 1

2

innego wydawcy (którego?) ………………………...........…………………….............……………………......... w klasie: 1

2

Pieczątka szkoły

W liceum/technikum będę korzystać z podręczników (do starej podstawy programowej/dla absolwentów gimnazjów):
GWO w klasie: 2
Szkoła 2

   3

4

Rodzaj szkoły:

  

innego wydawcy (którego?) ……………..............…...........….. w klasie: 2

szkoła podstawowa

liceum

   3

Czytelny podpis dyrektora

4

technikum

Nazwa (jeśli szkoła wchodzi w skład zespołu, podaj nazwę szkoły, nie zespołu):

Ulica, numer budynku:

Kod:

Poczta:

W szkole podstawowej będę korzystać z podręczników GWO w klasie: 4

5

   6

7

   8

innego wydawcy (którego?) …………............................................……..… w klasie: 4

5

   6

7

   8

Oświadczenie dyrektora szkoły 2
Potwierdzam zgodność danych:

 	

W liceum/technikum będę korzystać z podręczników (do nowej podstawy programowej):
GWO (zakres podstawowy) w klasie: 1

2

GWO (zakres rozszerzony) w klasie: 1

2

innego wydawcy (którego?) ………………………...........…………………….............……………………......... w klasie: 1

2

Pieczątka szkoły

W liceum/technikum będę korzystać z podręczników (do starej podstawy programowej/dla absolwentów gimnazjów):
GWO w klasie: 2

   3

4

  

innego wydawcy (którego?) ……………..............…...........….. w klasie: 2

1. Zaznacz, aby zostać klubowiczem GWO i korzystać z przywilejów
(w tym z projektu edukacyjnego LEPSZA SZKOŁA).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w formularzu przez współadministratorów danych: Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., al. Grunwaldzka 413, 80-309 Gdańsk („GWO”) oraz Instytut Rozwoju
Edukacji – Fundację im. Adama Mysiora, al. Grunwaldzka 413, 80-309 Gdańsk („IRE”) w celach
marketingowych, w tym w szczególności w celu korzystania z benefitów Klubu oraz przesyłania mi
informacji o produktach i ofertach współadministratorów.
2. Zaznacz, aby otrzymywać zaproszenia na szkolenia organizowane przez Akademię GWO.

Wyrażam zgodę na przesyłanie mi informacji handlowych dotyczących współadministratorów
drogą elektroniczną.
3. Zaznacz, abyśmy mogli szybko wyjaśniać wątpliwości związane ze złożonymi zamówieniami dotacyjnymi
oraz wysyłkami książek nauczycielskich.
Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny w związku z ofertą handlową współadministratorów.

   3

Czytelny podpis dyrektora

4

Dane osobowe będą przetwarzane przez współadministratorów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych uniemożliwi ich przetwarzanie, w tym
korzystanie z benefitów Klubu oraz przesyłanie informacji o produktach i ofertach współadministratorów
(GWO lub IRE). Dane będą przetwarzane do czasu posiadania przez współadministratorów produktów
i usług skierowanych do nauczycieli i innych osób, których dane są przetwarzane. Dane mogą być
profilowane w oparciu o kryteria takie jak nauczany przedmiot, co pozwoli na proponowanie ofert
i rabatów dostosowanych do oczekiwań klientów. Niezależnie od wyrażenia zgody dane będą przetwarzane
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, do czasu
przedawnienia roszczeń.
Odbiorcami danych mogą być podmioty: zajmujące się obsługą informatyczną i udostępniające GWO lub
IRE narzędzia informatyczne, zajmujące się zarządzaniem i wprowadzaniem danych do baz, pośredniczące
w realizowaniu akcji marketingowych, uczestniczące w realizowaniu umów lub świadczące usługi doradcze,
a także podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie przepisów, w tym organy ścigania, organy
podatkowe lub inne organy i instytucje publiczne. Jeżeli współadministratorzy będą przekazywać dane
podmiotom mającym siedzibę w państwach znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym,
będą wymagać, aby podmioty te gwarantowały wysoki stopień ochrony danych osobowych, spełnienie
europejskich norm ochrony danych i zawarły stosowne umowy bazujące na wzorcowych klauzulach
umownych w przedmiocie ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską.
Masz prawo dostępu do tych danych, do ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia, ograniczenia
przetwarzania, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, oraz 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.
Możesz realizować swoje uprawnienia względem każdego ze współadministratorów z osobna, pisząc
pod adresem:

Czytelny podpis nauczyciela (imię i nazwisko), data:

– dane.osobowe@gwo.pl – w związku z przetwarzaniem danych przez GWO,
– dane.osobowe@ire.edu.pl – w związku z przetwarzaniem danych przez IRE.

Formularz należy przesłać pocztą pod adresem: Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, 80-305 Gdańsk 5, skrytka pocztowa 80. (Ze względów prawnych nie przyjmujemy formularzy wysyłanych faksem).
Warunki skorzystania ze wszystkich przywilejów klubowicza: 1. Odesłanie formularza do 10 września 2020 roku. 2. Podanie prywatnego adresu e-mail.

