FORMULARZ ZAMÓWIENIA PAKIETU SZKOLNEGO
MatNau!
liceum i technikum – klasa I, II, III
Formularz należy wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI.

NABYWCA
nazwa:

ulica i numer budynku:

kod pocztowy:

NIP:

miejscowość:

PŁATNIK / ODBIORCA
nazwa:

ulica i numer budynku:

kod pocztowy:

nr telefonu:

miejscowość:

ZAMÓWIENIE
Należy wpisać dane wszystkich nauczycieli, którzy będą korzystali z programu.
Jeżeli jest ich więcej niż pięciu, prosimy o skorzystanie z kolejnego formularza.

liczba dostępów uczniowskich dla danego nauczyciela:

imię i nazwisko nauczyciela:

klasa I

klasa II

klasa III

imię i nazwisko nauczyciela:

klasa I

klasa II

klasa III

imię i nazwisko nauczyciela:

klasa I

klasa II

klasa III

imię i nazwisko nauczyciela:

klasa I

klasa II

klasa III

imię i nazwisko nauczyciela:

klasa I

klasa II

klasa III

długość dostępów:
rok

łącznie dostępów
dla nauczycieli:

łącznie dostępów
uczniowskich:

kod promocyjny:

6 miesięcy

DANE OSOBY SKŁADAJĄCEJ ZAMÓWIENIE
imię i nazwisko:

telefon kontaktowy:

Podpisując niniejszy formularz oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe, jestem upoważniony do podania
tych danych i do złożenia powyższego zamówienia w imieniu nabywcy oraz że zapoznałem się z Regulaminem
korzystania z Aplikacji MatNau! dostępnym na stronie https://gwo.pl/regulaminy/MatNau i akceptuję jego
warunki. 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
przez cały okres realizacji umowy (w tym przez czas korzystania z zakupionych aplikacji) 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, a także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń, do czasu przedawnienia roszczeń. Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą
informatyczną i udostępniające GWO narzędzia informatyczne, podmioty zajmujące się zarządzaniem i
wprowadzaniem danych do baz, pośredniczące w realizowaniu akcji marketingowych, uczestniczące w
realizowaniu umów lub świadczące usługi doradcze. 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.

funkcja pełniona w szkole:
dyrektor

adres e-mail:

nauczyciel

pracownik sekretariatu

pieczątka szkoły oraz podpis osoby składającej zamówienie:

Wypełniony formularz zamówienia należy przesłać jako załącznik wiadomości e-mail pod adresem pakiety@gwo.pl lub faksem pod numer 58 7646135.
W razie pytań dotyczących pakietu szkolnego lub formularza prosimy kontaktować się z nami pod numerem 58 7646161.

inna

