
Pieczęć adresowa uczelni

FORMULARZ ZAMÓWIENIA
BEZPŁATNYCH PUBLIKACJI WYDAWNICTWA MACMILLAN

Niniejszy dokument stanowi podstawę do bepłatnego wydania uczelni podstawowego zestawu dla lektora 
(książka ucznia, zeszyt ćwiczeń, książka nauczyciela, nagrania) lub jednej publikacji metodycznej.

POTWIERDZENIE KORZYSTANIA Z PODRĘCZNIKÓW WYDAWNICTWA MACMILLAN JAKO WIODĄCYCH NA ZAJĘCIACH ZE STUDENTAMI 
ORAZ ZAMÓWIENIE BEZPŁATNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH DO WYBORU

ZESTAW LEKTORSKI
(prosimy zaznaczyć komponenty, które Państwo zamawiają, a których nie otrzymali Państwo wcześniej od wydawnictwa)

..........................................................................  ........................................ (LICZBA STUDENTÓW)................................

 książka ucznia
 zestaw testów

 zeszyt ćwiczeń
 

 książka nauczyciela
 

 nagrania na płycie CD
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LUB (zamiast zestawu lektorskiego)

JEDNA PUBLIKACJA 

TYTUŁ:

z oferty Macmillan o wartości do 100 zł 

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie w rozumieniu ustawy z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 927 ze zm.) moich danych osobowych do celów marketingowych przez wydawnictwo
Macmillan Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 146A. Zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści 
swoich danych i ich poprawiania. Podanie powyższych danych jest dobrowolne.

DANE UCZELNI:

Nazwa

Ulica Nr Lokal

Miejscowość Kod Powiat

DANE LEKTORA:

Imię Nazwisko

Ulica Nr Lokal

Miejscowość Kod Powiat

Telefon stacjonarny  Telefon komórkowy

Adres e-mail

data podpis
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Niniejszy dokument stanowi podstawę do bezpłatnego wydania uczelni podstawowego zestawu dla lektora

Telefon komórkowy   .......................................................................................................................................................................................  Adres e-mail    ......................................................................................................................................................................................................

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z Informacją o ochronie danych osobowych umieszczoną na odwrocie formularza.
Wyrażam zgodę na*:

TAK / NIE     Przesyłanie na podany przeze mnie adres mailowy informacji o nowościach, promocjach, produktach i usługach Macmillan Polska

TAK / NIE      Kontakt na podany przeze mnie numer telefonu w celu przedstawienia oferty handlowej Macmillan Polska (dotyczy również umawiania wizyt  
z naszym Reprezentantem)

* zaznaczyć TAK lub NIE
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KLAUZULA INFORMACYJNA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH  
MACMILLAN POLSKA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Macmillan Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-305), 

przy Alejach Jerozolimskich 146A.

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia oraz przesyłania Ci informacji.

3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do tego celu.

4. Podstawą prawną przetwarzania moich danych w celu składania zamówień jest fakt ich niezbędności do realizacji 

zamówienia.

5. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celu przesyłania Ci informacji jest Twoja zgoda, którą możesz 

wycofać w każdym czasie.

6. Macmillan Polska będzie przechowywać Twoje dane osobowe do czasu wycofania Twojej zgody.

7. W celu dopasowania kierowanej do Ciebie informacji Będziesz podlegać profilowaniu w oparciu o sektor edukacji, 

w którym pracujesz oraz informacje o zamówionych przeze Ciebie podręcznikach.

8. Masz prawo żądania od Macmillan Polska dostępu do swoich danych, ich sprostowania oraz otrzymania kopii 

tych danych, otrzymania pełnej informacji o ich przetwarzaniu.

9. Masz prawo żądania usunięcia swoich danych lub ograniczenia przetwarzania do ich przechowywania; Macmillan 

Polska poinformuje Cię o uwzględnieniu Twojego żądania lub poda przyczyny, dla których żądanie nie może być 

zrealizowane.

10. Masz prawo otrzymania podanych przeze Ciebie danych w postaci pliku komputerowego w powszechnie 

używanym formacie lub przesłania tego pliku innemu administratorowi.

11. Masz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych w celu przesyłania Ci informacji. Wskutek 

sprzeciwu Macmillan Polska zaprzestanie wykorzystywania danych w tym celu.

12. Masz prawo wniesienia sprzeciwu wobec profilowania; wskutek sprzeciwu Macmillan Polska zaprzestanie 

profilowania i przedstawi Ci konsekwencje zaprzestania profilowania lub poinformuje Cię o przyczynach,  

dla których nie uwzględni sprzeciwu.

13. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez 

Macmillan Polska.

14. Twoje dane osobowe będą ujawniane podmiotom, którym Macmillan Polska powierzył ich przetwarzanie,  

tj. dostawcom usług technicznych i informatycznych, umożliwiającym przetwarzanie Twoich danych.

15. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z tym przetwarzaniem możesz kierować do inspektora ochrony 

danych firmy Macmillan Polska na adres mailowy iod@macmillaneducation.com lub listownie, na adres:  Aleje 

Jerozolimskie 146A, 02-305 Warszawa.


