FORMULARZ ZAMÓWIENIA

OBUDOWY METODYCZNEJ DO JĘZYKA NIEMIECKIEGO
W RAMACH PROGRAMU PEARSON DLA SZKÓŁ
PONADPODSTAWOWYCH I PONADGIMNAZJALNYCH
KROK 1

MARZEC – CZERWIEC 2019

Nazwa szkoły
Adres szkoły
Imię i nazwisko osoby składającej zamówienie
Telefon osoby składającej zamówienie
Adres email osoby składającej zamówienie

Zamawiam obudowę metodyczną według poniższej specyfikacji:
Podręcznik – tytuł i poziom

Szacowana liczba
obudów dla klas 1.

Perfekt 1

Akceptuję postanowienia Regulaminu Programu*
* Regulamin Programu zamieszczono na odwrocie niniejszego Formularza, a także pod
adresem pearson.pl/niemiecki/obudowa.
Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Pearson Central Europe
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Szamocka 8, kod pocztowy 01-748. Dane osobowe
będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji PROGRAMU PEARSON – OBUDOWA
METODYCZNA DLA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH i PONADGIMNAZJALNYCH.
Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi przetwarzania
danych osobowych zawartymi w Regulaminie Programu.

Perfekt 2
Infos aktuell 1
Infos aktuell 2
Szkoły zamawiające obudowę metodyczną do kursów Perfekt
lub Infos aktuell otrzymują także publikację wraz z płytą DVD
do pracy z serialem Alles beginnt, w ilości odpowiadającej
liczbie nauczycieli uczących klasy pierwsze.

Miejscowość i data

Podpis osoby składającej zamówienie

KROK 2

Pieczęć szkoły

SIERPIEŃ – WRZESIEŃ 2019

Zgodnie z regulaminem programu potwierdzam, że obudowy metodyczne zostaną przekazane
do dyspozycji następującym nauczycielom naszej szkoły:

Podręcznik – tytuł i poziom

Imię i nazwisko nauczyciela

Adres e-mail nauczyciela

MKTG201900279

Oświadczam, że nauczyciele zostali poinformowani, że administratorem ich danych
osobowych jest Pearson oraz że przekazano im informacje dotyczące przetwarzania ich
danych, określone w pkt. 5.3.-5.15 Regulaminu, dotyczące w szczególności osoby
administratora oraz celu przetwarzania danych.
Potwierdzam, że Obudowy będą wykorzystane wyłącznie w celach informacyjnych lub do
realizacji procesu nauczania języka niemieckiego w Szkole i mogą być udostępniane wyłącznie
nauczycielom zatrudnionym w tej Szkole oraz że nie mogą być sprzedane ani udostępnione
osobom trzecim pod jakimkolwiek innym tytułem, odpłatnie bądź nieodpłatnie.
Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Pearson Central Europe
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Szamocka 8, kod pocztowy 01-748. Dane osobowe będą
przetwarzane wyłącznie w celu realizacji PROGRAMU PEARSON – OBUDOWA METODYCZNA
DLA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH i PONADGIMNAZJALNYCH.
Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi przetwarzania danych
osobowych zawartymi w Regulaminie Programu.

Miejscowość i data

Podpis osoby składającej zamówienie

Korzysta z
podręcznika
w klasie 1.
(TAK/NIE)

Pieczęć szkoły

