Oświadczenie dla nauczycieli szkolnych
Jeśli chcesz zapoznać się z ofertą edukacyjną WSiP oraz być informowanym o szkoleniach oraz nowych materiałach dydaktycznych, prosimy
o podanie swoich danych oraz wyrażenie odpowiedniej zgody.

Dane Nauczyciela
Imię i nazwisko ......................................................................................................................................................................................................................................................................................
Telefon ......................................................................................................... E-mail ..............................................................................................................................................................................
(pole wymagane dla potrzeb komunikacji elektronicznej)

Informacje o miejscu pracy
Nazwa instytucji po reformie sieci szkół ..................................................................................................................................................................................................................................
Ulica ................................................................................................ Nr budynku ................. Kod pocztowy .......................... Miejscowość .....................................................................
Telefon .........................................................................................

Sprawowane funkcje w ww. placówce:
 dyrektor  	

 nauczyciel  	

 wicedyrektor

 lider zespołu przedmiotowego

 inna, jaka ..........................................................................................

Informacja o nauczanych przedmiotach i podręcznikach wykorzystywanych w roku szkolnym 2019/2020
Każdą z klas: 1, 2, 3..., proszę wpisać w osobnym wierszu tabeli.
Jeśli uczysz według nowej podstawy programowej w 1 klasie liceum lub technikum, dopisz NPP przy numerze klasy.

Przedmiot/zawód

Typ szkoły
(SP, LO, Tech, ZSZ, SB1st)

Klasa/
kwalifikacja

Wydawca

Tytuł

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od WSiP, na podany przeze mnie numer telefonu / adres e-mail informacji handlowych drogą elektroniczną,
w tym z wykorzystaniem automatycznych systemów wywołujących:
SMS-em  TAK /  NIE,  e-mailem  TAK /  NIE,  drogą telefoniczną (kontakt z konsultantem)  TAK /  NIE.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu informowania o produktach i usługach pozostałych podmiotów
Grupy Wydawniczej WSiP oraz podmiotów współpracujących ze WSiP, działających na rynku edukacyjnym i wydawniczym.  TAK /  NIE
Administrator danych osobowych – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (WSiP) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z administratorem danych kierując korespondencję na adres
poczty elektronicznej wsip@wsip.com.pl. lub z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): iod@wsip.pl. Pełna informacja na temat przetwarzania danych osobowych znajduje
się na drugiej stronie oświadczenia.

Data .........................................

Czytelny podpis ...................................................................................

Pieczątka szkoły

Wypełnione i podpisane oświadczenie należy przesłać:
• pocztą elektroniczną (skan podpisanego oświadczenia) na adres e-mail: oswiadczenie@wsip.com.pl lub
• pocztą tradycyjną na adres WSiP SA, Dział Baz Danych, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa

Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych podanych w Oświadczeniu są Wydawnictwa
Szkolne i Pedagogiczne S.A. (WSiP) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96. Adres
e-mail: wsip@wsip.com.pl. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych*: iod@wsip.pl.
2. Cel i podstawa prawna oraz czas przetwarzania danych osobowych:
2.1. marketing bezpośredni produktów i usług własnych administratora, (w tym
profilowanie) – podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich usług. Dane
osobowe są przetwarzanie do momentu zgłoszenia przez nauczyciela sprzeciwu na marketing lub profilowanie.
2.2. marketing produktów i usług podmiotów z Grupy Wydawniczej WSiP oraz
podmiotów współpracujących ze WSiP, działających na rynku edukacyjnym
i wydawniczym - podstawa prawna – dobrowolna zgoda. Dane osobowe są
przetwarzane do momentu wycofania przez nauczyciela zgody na przetwarzanie danych osobowych.
3. Odbiorcy danych:
3.1. upoważnieni pracownicy administratora danych,
3.2. usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych
osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla administratora danych, w szczególności podmioty takie, jak Call Center, dostawcy usług IT, firmy
księgowe, firmy windykacyjne, agencje reklamowe, firmy realizujące usługi
mailingowe, usługi logistyczne i kurierskie, kancelarie prawne i audytorzy zewnętrzni, oraz ich upoważnieni pracownicy – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zleconych przez WSiP usług,

4. Dobrowolność podania danych. Podanie danych do celów marketingowych jest
dobrowolne.
5. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych. Nauczycielowi przysługuje
prawo:
5.1. dostępu do podanych danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania.
5.2. sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpo
średniego, w tym profilowania.
5.3. wycofania udzielonej dobrowolnie zgody na marketing produktów i usług
podmiotów z Grupy Wydawniczej WSiP oraz podmiotów współpracujących ze
WSiP. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania
danych, którego dokonano zanim zgoda została wycofana.
5.4. do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od WSiP swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie
nadającym się do odczytu maszynowego. Nauczyciel może przesłać te dane
innemu administratorowi danych.
5.5. do ograniczenia przetwarzania danych lub do ich usunięcia („prawo do bycia
zapomnianym”).
5.6. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
5.7. w celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się ze WSiP lub
z Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe wskazane są na początku
informacji).”

