PROGRAM PEARSON - OBUDOWA METODYCZNA DO JĘZYKA NIEMIECKIEGO
DLA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH I PONADGIMNAZJALNYCH
Regulamin udostępniania szkołom obudowy metodycznej
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Niniejszy Regulamin opisuje zasady prowadzonego przez
Pearson Programu, polegającego na udostępnianiu
Szkołom Obudowy metodycznej podręczników do
nauki języka niemieckiego wydawanych przez Pearson
(„Program”).
1.2. Obudowa udostępniana jest nieodpłatnie każdej Szkole,
która przystąpi do Programu.
1.3. Obudowa przekazywana jest na cały cykl nauczania
w danej Szkole (3-letni w przypadku szkoły branżowej
I stopnia, 2-letni w przypadku szkoły branżowej II stopnia,
4-letni w przypadku liceum oraz 5-letni w przypadku
technikum), tj. Pearson będzie udostępniać Szkole
Obudowy do kolejnych części swoich podręczników,
zgodnie z datami publikacji i dostępnością Obudów,
dla każdej klasy w danym typie Szkoły.
1.4. Program będzie realizowany zgodnie z planem publikacji
Pearson, tj:
a) klasy pierwsze od 2019 r.;
b) klasy drugie od 2020 r.;
c) klasy trzecie od 2021 r.;
d) klasy czwarte od 2022 r.;
e) klasy piąte od 2023 r.
1.5. Każda Szkoła może przystąpić do Programu w pierwszym
roku obowiązywania Programu jak i w latach kolejnych.
1.6. Po zakończeniu cyklu nauczania w danej Szkole, Szkoła
może ponownie przystąpić do Programu na kolejny cykl
nauczania.
2. DEFINICJE
2.1. Formularz zamówienia – formularz zamówienia
obudowy metodycznej do języka niemieckiego dla szkół
ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, którego
wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
Formularz zamówienia dostępny jest także na stronie
internetowej pod adresem:
pearson.pl/angielski/obudowa.
2.2. Pearson – Pearson Central Europe Spółka z o.o.
z siedzibą w Warszawie, ul. Szamocka 8, 01-748
Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem
KRS 0000090224, NIP: 527 224 1447, REGON: 016004764,
kapitał zakładowy: 1 467 500,00 złotych;
2.3. Obudowa metodyczna – oznacza obudowę
metodyczną do podręczników: Perfekt poziomy 1-4
obejmującą: książkę nauczyciela, płyty audio CD, płytę
DVD, kod dostępu do oprogramowania do tablic
interaktywnych, Infos aktuell poziomy 1-4 obejmującą:
książkę nauczyciela, płyty audio CD, kod dostępu do
oprogramowania do tablic interaktywnych, przy czym
poszczególne poziomy kursów będą udostępnianie
zgodnie z planem ich publikacji określonym w pkt
1.4. powyżej. W kolejnych latach Programu mogą być
dodawane przez Pearson nowe kursy (podręczniki).
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.
2.4. Szkoła – publiczna lub niepubliczna szkoła
ponadpodstawowa i ponadgimnazjalna w rozumieniu
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,
znajdująca się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
3. ZASADY UDOSTĘPNIANIA OBUDÓW
3.1. Pearson udostępnia Szkole do używania, na okres od
3 do 5 lat, w zależności od długości cyklu nauczania w
danym typie Szkoły, określoną przez Pearson liczbę
Obudów, w celach informacyjnych lub do realizacji
procesu nauczania języka niemieckiego w Szkole.
3.2. Warunkiem przystąpienia do Programu jest złożenie
uzupełnionego Formularza zamówienia i jego pozytywna
weryfikacja przez Pearson.
3.3. Uzupełnienie i złożenie Formularza zamówienia odbywa
się w dwóch etapach:
a)

Etap 1: osoba składająca zamówienie w imieniu Szkoły
wypełnia w całości i czytelnie pierwszą część Formularza
zamówienia, poprzez:
 podanie nazwy i pełnych danych Szkoły składającej
zamówienie;
 podanie danych kontaktowych osoby wyznaczonej
przez Szkołę do kontaktu w sprawie udostępnienia
Obudowy;
 wskazanie szacunkowej liczby zamawianych Obudów
dla danego etapu edukacyjnego wraz ze wskazaniem
tytułu oraz poziomu podręcznika;
 akceptację postanowień niniejszego Regulaminu;
 złożenie podpisu pod pierwszą częścią Formularza
zamówienia i opatrzenie go pieczęcią Szkoły.

b)

Etap 2: osoba składająca zamówienie wypełnia w całości
i czytelnie drugą część Formularza zamówienia, poprzez:
 wskazanie ostatecznej liczby zamawianych Obudów,
wraz z określeniem tytułu i poziomu podręcznika
(Obudowy);
 wskazanie w Formularzu zamówienia imion i nazwisk
oraz adresów e-mail nauczycieli, którym Obudowy
zostaną przekazane do dyspozycji z zaznaczeniem, czy
nauczyciel korzysta z podręcznika w danej klasie szkoły
ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej;
 złożenie oświadczenia, 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.

3.4. Na każdym z Etapów 1 i 2, podpisany i opatrzony
pieczęcią Szkoły Formularz zamówienia należy przekazać
niezwłocznie przedstawicielowi Pearson.
3.5. Na każdym z Etapów 1 i 2, po otrzymaniu Formularza
zamówienia, Pearson dokonuje jego weryfikacji i
sporządza fotokopię Formularza zamówienia celem
umieszczenia w bazie Pearson. Oryginał Formularza
zamówienia pozostaje w Szkole.
3.6. Pearson decyduje o liczbie przekazywanych Szkole
Obudów, kierując się liczbą zatrudnionych w Szkole
nauczycieli języka niemieckiego na danym poziomie
nauczania. Obudowa będzie przekazywana w miarę
dostępności osobiście przez przedstawiciela Pearson
bezpośrednio do Szkoły lub przesyłana na adres Szkoły.
3.7. Obudowy nie podlegają wymianie ani zamianie.
3.8. Szkoła nie ma prawa udostępniać otrzymanych
od Pearson Obudów osobom trzecim, z wyjątkiem
nauczycieli uczących w danej Szkole, wskazanych
w Formularzu zamówienia.
3.9. Szkoła zobowiązuje się do zobowiązania nauczycieli,
którym zostaną udostępnione Obudowy, do
zapewnienia, że będą oni wykorzystywać je wyłącznie
dla celu realizacji procesu nauczania języka niemieckiego
w Szkole oraz że nie będą ich sprzedawać ani
udostępniać osobom trzecim pod jakimkolwiek innym
tytułem, odpłatnie bądź nieodpłatnie.
4. DALSZE POSTĘPOWANIE Z OBUDOWAMI
4.1. W przypadku podjęcia przez Dyrektora Szkoły decyzji,
że w jednej lub większej liczbie klas tej Szkoły będą
obowiązywać podręczniki, do których Obudowa została
udostępniona przez Pearson, osoba wyznaczona do
kontaktu w Formularzu zamówienia informuje o tej
decyzji Pearson. Szkoła nabywa wówczas prawo do
korzystania z Obudów przeznaczonych do korzystania
wraz z obowiązującymi w danej Szkole podręcznikami,
przez czas realizacji programu nauczania objętego daną
Obudową.
4.2. W przypadku podjęcia przez Dyrektora Szkoły decyzji,
że w żadnej z klas tej Szkoły nie będą obowiązywać
podręczniki, do których obudowę metodyczną stanowią
udostępnione Obudowy, Szkoła zachowuje prawo
do korzystania z przekazanych Obudów dla potrzeb
informacyjnych z tym, że Pearson może ograniczyć liczbę
Obudów dla danej Szkoły do jednego egzemplarza.
W takim wypadku Szkoła zwraca Obudowy Pearson,
w terminie 30 dni od daty wezwania. Zwrot potwierdzany
jest przez Pearson protokołem zdawczo-odbiorczym,
którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego
Regulaminu (dostępny na stronie www pod adresem:
pearson.pl/niemiecki/obudowa). Szkoła nie odpowiada
za zużycie Obudów w zakresie wynikającym z
normalnego (wynikającego z celu udostępnienia) zużycia.
5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
5.1. Szkoła, przystępując do Programu, udostępnia Pearson
w Formularzu zamówienia dane osobowe osoby
kontaktowej, tj.: imię, nazwisko, adres e-mail, numer
telefonu, a także dane nauczycieli, którym zostaną
udostępnione Obudowy, tj. imię, nazwisko i adres e-mail.
(„Dane osobowe”).

5.4. Dane osobowe będą przetwarzane przez Pearson
zgodnie z prawem, w szczególności zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(RODO).
5.5. Pearson przetwarza dane wyłącznie w celu
realizacji obowiązków wynikających z organizacji
i przeprowadzenia Programu, w tym dostarczenia
Obudów, zaś w przypadku nauczycieli – także w celu
realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z
przepisów RODO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f)
RODO). Pearson może też przetwarzać Dane osobowe
w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
(podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes
– art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
5.6. Dane osobowe nie będą przetwarzane w celach
marketingowych.
5.7. Podanie danych osobowych w Formularzu zamówienia
jest dobrowolne, jednakże brak podania danych
wymaganych do zawarcia i wykonywania zamówienia
spowoduje, iż Pearson nie będzie mógł przekazać
Obudów do dyspozycji właściwym osobom.
5.8. Dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym
organom oraz instytucjom na podstawie przepisów
prawa.
5.9. Dane osobowe mogą być także przekazywane
podmiotom przetwarzającym dane w imieniu
Pearson, uczestniczącym w wykonywaniu czynności
przetwarzania Pearson, tj.: przedstawicielom
handlowym Pearson, podmiotom obsługującym
systemy informatyczne i udostępniającym Pearson inne
narzędzia informatyczne; podmiotom świadczącym
na rzecz Pearson usługi doradcze, konsultacyjne,
audytowe, podatkowe, rachunkowe. Pearson może także
przekazywać Dane osobowe innym administratorom
przetwarzającym dane we własnym imieniu, tj.
podmiotom prowadzącym działalność pocztową
i kurierską; bankom lub instytucjom płatniczym.
5.10. Organizator nie przekazuje i nie zamierza przekazywać
Danych osobowych do państwa trzeciego (poza
Europejski Obszar Gospodarczy) ani do organizacji
międzynarodowych.
5.11. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny
do realizacji Programu oraz przez okres 6 lat od końca
roku kalendarzowego, w którym dojdzie do jej realizacji
(okres przedawnienia).
5.12. Na podstawie Danych osobowych Pearson nie będzie
podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji
będących wynikiem profilowania. Profilowanie oznacza
dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania
danych osobowych, które polega na wykorzystaniu
danych osobowych do oceny niektórych czynników
osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy
lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby
fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych
preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania,
lokalizacji lub przemieszczania się.
5.13. Osoba, której dotyczą Dane osobowe posiada prawo do
żądania od Pearson dostępu do jej danych osobowych,
prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania danych, a także prawo do
przenoszenia danych do innego administratora danych
w zakresie zgodnym z art. 20 RODO.
5.14. Jeżeli osoba, której dotyczą Dane osobowe, sądzi,
iż przetwarzanie Danych osobowych przez Pearson
narusza przepisy o ochronie danych osobowych,
osobie tej przysługuje prawo wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Biuro
Urzędu Ochrony Danych Osobowych znajduje się w
Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2, tel. 022 531 03 00;
elektroniczna skrzynka podawcza znajduje się na stronie
https://uodo.gov.pl.
5.15. We wszelkich sprawach dotyczących Danych osobowych
prosimy o kontakt pod adresem: pce.dpo@pearson.com.
6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.2. Szkoła zobowiązuje się przekazać osobom, których Dane
osobowe są zamieszczone w Formularzu zamówienia,
wszystkie informacje określone w pkt 5.3.-5.15 poniżej.

6.1. Regulamin niniejszy dostępny jest na stronie
internetowej pod adresem:
pearson.pl/niemiecki/obudowa oraz w siedzibie Pearson.

5.3. Administratorem Danych osobowych jest Pearson
Central Europe Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie,
ul. Szamocka 8, 01-748 Warszawa, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000090224,
527 224 1447, REGON: 016004764, kapitał zakładowy:
1 467 500,00 złotych.

6.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym
Regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące
przepisy prawa polskiego.
Warszawa, dnia 26.03.2019

