
OŚWIADCZENIE – JĘZYK ANGIELSKI
Jeśli chcesz zapoznać się z ofertą edukacyjną Pearson oraz WSiP oraz być informowanym o szkoleniach i nowych materiałach dydaktycznych, 
prosimy o podanie swoich danych i wyrażenie odpowiednich zgód.

Dane Nauczyciela

Imię i nazwisko  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Telefon  �������������������������������������������������������������������������������������������������������� E-mail  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Informacje o miejscu pracy 

Nazwa instytucji  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Ulica  ������������������������������������������������������������������������������������������������ nr budynku  ����������������  Kod pocztowy  �������������������������  Miejscowość  ��������������������������������������������������������������������

Sprawowane funkcje w placówce:  
 dyrektor    nauczyciel    wicedyrektor  

 lider zespołu przedmiotowego   doradca metodyczny/konsultant   inna, jaka  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Informacja o podręcznikach wykorzystywanych w roku szkolnym 2020/2021

Typ szkoły Klasa Wydawca Tytuł

Szkoła podstawowa

1

4

7

Inne? Jakie?

  Tak, uczę w szkole językowej;  NAZWA:  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od WSiP, na podany przeze mnie numer telefonu/adres e-mail informacji handlowych przekazywanych za 
pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, 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 podmiotów współpracujących ze WSiP, 
działających na rynku edukacyjnym lub wydawniczym.

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowej, w tym kierowanie do mnie marketingu bezpośredniego, przez Pearson Central Europe 
spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Szamocka 8, kod pocztowy 01-748, za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej, tj. przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (telefon, tablet, komputer podłączony do Internetu) na podany przez 
mnie w niniejszym formularzu numer telefonu i adres poczty elektronicznej,    TAK /  NIE

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu dla celów marketingu bezpośredniego przez 
Pearson Central Europe spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Szamocka 8, kod pocztowy 01-748.

Data  ����������������������������������������  Czytelny podpis  ����������������������������������������������������������������������������������  

(pole wymagane dla potrzeb komunikacji elektronicznej)
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Dane osobowe przetwarzane przez WSiP

1. Administratorem danych osobowych podanych w Oświadczeniu są Wydawnic-
twa 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 Rozporzą-
dzeniem UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanym dalej „RODO”. Szcze-
gółowe 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 profilowa-
nie). Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony inte-
res administratora, jakim jest zgodnie z motywem 47 RODO, przetwarzanie 
danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego. Dane osobowe 
są przetwarzanie do momentu zgłoszenia przez nauczyciela sprzeciwu na 
marketing lub profilowanie. 

2.2. marketing produktów i usług podmiotów współpracujących ze WSiP, dzia-
łających na rynku edukacyjnym lub wydawniczym. Podstawą prawną prze-
twarzania 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, 
firmy księgowe, firmy windykacyjne, agencje reklamowe, firmy realizujące 
usługi mailingowe, usługi logistyczne i kurierskie, kancelarie prawne i audy-

torzy zewnętrzni, oraz ich upoważnieni pracownicy – w zakresie niezbęd-
nym 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, ograni-

czenia przetwarzania lub do ich usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”). 
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 współpracujących ze WSiP, jak również na otrzymywanie in-
formacji handlowych za pomocą wskazanych kanałów komunikacji elek-
tronicznej. 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 for-
macie 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).

Dane osobowe przetwarzane przez Pearson

Zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych („RODO”), Pearson Central Europe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  
w Warszawie, ul. Szamocka 8, 01-748 Warszawa („Pearson”) jest administratorem Pani/Pana danych osobowych. Oznacza to, że odpowiadamy za wykorzystywanie  
Pani/Pana danych w sposób bezpieczny oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Może się Pani/Pan skontaktować z Pearson we wszelkich sprawach związa-
nych z przetwarzaniem danych osobowych przez Pearson pisząc na adres: Pearson Central Europe Sp. z o.o., ul. Szamocka 8, 01-748 Warszawa lub adres e-mail: pce.dpo@
pearson.com. Informujemy, że Pearson będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe zawarte w Oświadczeniu na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit a) RODO) 
w celu marketingu produktów i usług Pearson, a także w celach związanych z naszymi prawnie uzasadnionymi interesami (na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO), któ-
re polegają na tworzeniu zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Pearson, co obejmuje raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju usług, 
tworzenie modeli statystycznych oraz w celu dochodzenia i obrony roszczeń Pearson. Pani/Pana dane będziemy przetwarzali przez czas obowiązywania zgody, a 
w przypadku przetwarzania w celu dochodzenia i obrony roszczeń, do końca okresu ich przedawnienia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jeżeli nie zdecy-
duje się Pani/Pan na podanie nam danych, nie będziemy mogli przekazywać Pani/Panu informacji o produktach i usługach Pearson, w tym nowościach wydawniczych. 
Udzieloną nam zgodę może Pani/Pan w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystywania przez nas da-
nych przed cofnięciem takiej zgody). Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym dane w naszym imie-
niu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności przetwarzania tj.: podmiotom obsługującym nasze systemy informatyczne i udostępnia-
jącym nam narzędzia informatyczne; podmiotom prowadzącym działalność pocztową i kurierską, podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, 
konsultacyjne, audytowe, podatkową, rachunkową; agencjom reklamowym i innym podmiotom pośredniczącym w organizacji i przeprowadzeniu akcji marketingowych. Pear-
son nie przekazuje i nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego (poza Europejskim Obszarem Gospodarczym) ani do organizacji międzynarodowych. 
Na podstawie Pani/Pana danych osobowych Pearson nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będą-
cych wynikiem profilowania. Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzysta-
niu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pra-
cy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się. 

Może Pani/Pan złożyć do nas wniosek dotyczący: 
• sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 
• dostępu do danych osobowych (tj. udostępnienia informacji o przetwarzaniu przez nas danych oraz o przekazanie kopii danych); 
• usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie; 
• ograniczenia przetwarzania danych (wstrzymania operacji na danych); 
• żądania przeniesienia danych do innego administratora danych lub do Pani/Pana (w zakresie określonym art. 20 RODO); 
• sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych osobowych w prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez Pearson. 

Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza prawo, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych.
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