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Oświadczenie dla nauczycieli
Chcesz zapoznać się z ofertą edukacyjną WSiP i być informowany o szkoleniach oraz nowych materiałach dydaktycznych?
Prosimy o podanie swoich danych, a także wyrażenie odpowiedniej zgody.

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

Informacje o miejscu pracy
Nazwa instytucji ...................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ulica ................................................................................................ Nr budynku ................. Kod pocztowy .......................... Miejscowość .....................................................................
Telefon .........................................................................................

Sprawowane funkcje w ww. placówce:
 dyrektor  	

 nauczyciel  	

 wicedyrektor

 lider zespołu przedmiotowego

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

Informuję o planowanym wyborze cyklu wydawniczego WSiP na rok szkolny 2022/2023
Każdą z klas (grup): 1, 2, 3..., proszę wpisać w osobnym wierszu tabeli.

Przedmiot/zawód

Typ placówki (przedszkole,
SP, LO, Tech, BS)

Grupa wiekowa
/ klasa
/ kwalifikacja

Wydawca

Tytuł

Liczba
uczniów

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od WSiP na podany przeze mnie numer telefonu/adres e-mail informacji handlowych przekazywanych za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym z wykorzystaniem automatycznych systemów wywołujących drogą elektroniczną:
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 podmiotów współpracujących ze WSiP,
działających na rynku edukacyjnym lub wydawniczym.  TAK /  NIE
Powyższe zgody można w każdym momencie wycofać, wysyłając do nas maila lub poprzez kliknięcie w link dezaktywujący, jeżeli taki znajdować
się będzie w stopce wiadomości.
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.

Pieczątka szkoły

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

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

Niezbędna w przypadku zgłoszenia
indywidualnego przez nauczyciela.

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

Informacja o nauczanych przedmiotach i podręcznikach wykorzystywanych w roku szkolnym 2021/2022
Każdą z klas (grup): 1, 2, 3..., proszę wpisać w osobnym wierszu tabeli.

Przedmiot/zawód

Typ placówki (przedszkole,
SP, LO, Tech, BS)

Grupa wiekowa
/ klasa
/ kwalifikacja

Wydawca

Tytuł

Liczba
uczniów

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.
Dane Osobowe będą przetwarzane przez Administratora zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanym dalej „RODO”. Szczegółowe
zasady przetwarzania Danych Osobowych przez Administratora zostały przedstawione poniżej.
2. Cel i podstawa prawna oraz czas przetwarzania danych osobowych:
2.1. marketing bezpośredni produktów i usług administratora (w tym profilowanie). Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes
administratora, jakim jest zgodnie z motywem 47 RODO, przetwarzanie danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego. Profilowanie będzie
realizowane wyłącznie w celu doboru lepiej dopasowanych dla nauczyciela
informacji. Dane osobowe są przetwarzane do momentu zgłoszenia przez nauczyciela sprzeciwu na marketing lub profilowanie.
2.2. marketing produktów i usług podmiotów współpracujących ze WSiP, działających na rynku edukacyjnym lub wydawniczym. Podstawą prawną przetwarzania danych jest 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,
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. Przekazywanie danych do państw trzecich (tj. poza Europej
ski Obszar Gospodarczy). W związku z niektórymi działaniami administrator

danych może korzystać z usług informatycznych zewnętrznych dostawców
usług IT (m.in. HubSpot Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych), co skutko
wać może przekazaniem danych osobowych do państwa trzeciego. Zapewnia
my jednak, że przekazywane dane są odpowiednio zabezpieczone. W zwią
zku z powyższym współpracujemy wyłącznie z podmiotami, które podpisały
z nami Standardowe Klauzule Umowne, zatwierdzone przez Komisję Europejską. W razie jakichkolwiek pytań w tym zakresie, prosimy o kontakt, a przekażemy wszystkie niezbędne informacje.
4. Dobrowolność podania danych. Podanie danych jest dobrowolne.
5. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych.
Nauczycielowi przysługuje prawo:
5.1. dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub do ich usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”).
5.2. sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.
5.3. wycofania udzielonej dobrowolnie zgody na marketing produktów i usług
podmiotów współpracujących ze WSiP, jak również na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą wskazanych kanałów komunikacji elektronicznej. Wycofanie zgody nie będzie miało jednak 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 wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jego
danych osobowych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.
W celu skorzystania z powyższych praw prosimy o kontakt z Administratorem danych.
Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie
jej Danych Osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

