
ZAŚWIADCZENIE
Zaświadczenie wydaje się na okoliczność potwierdzenia pracy w szkole w charakterze nauczyciela, 
celem udostępnienia materiałów dydaktycznych oraz przedstawienia oferty Oficyny Edukacyjnej * Krzysztof Pazdro. 

Oświadczam, że jestem nauczycielem   ...........................................................................................................................................
nauczany przedmiot    

Korzystam z podręczników:  ..................................................................... .....................................................................
wydawnictwo wydawnictwo

Czy w roku szkolnym     2023/2024 planuje Pani/Pan zmianę wydawcy podręczników, z których korzystają  
Pani/Pana uczniowie?    nie             raczej nie            raczej tak           tak

DANE NAUCZYCIELA    (prosimy wypełnić dużymi literami)
Imię i nazwisko 

Telefon prywatny* e-mail prywatny 

Nazwa szkoły

Ulica, nr

Miejscowość

Kod pocztowy Poczta

-
Telefon sekretariatu e-mail szkoły

Adres WWW szkoły

*) pole nieobowiązkowe
Poświadczam

......................................................................... .........................................................................
pieczęć szkoły podpis i pieczątka dyrektora

1. Administratorem danych osobowych jest Oficyna Edukacyjna * Krzysztof Pazdro sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kościańska 4, 01-695 Warszawa.
2. Z administratorem może się Pani/Pan kontaktować pisemnie na adres siedziby administratora, poprzez formularz kontaktowy pod adresem www.pazdro.com.pl 
3. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane m.in. w celu: marketingu bezpośredniego usług własnych administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO; uzasadnionym 

interesem administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich usług oraz udostępniania materiałów dydaktycznych. 
4. Dane przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego będą przechowywane do momentu zgłoszenia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana 

danych osobowych. 
5. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 
6. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie 

ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania prowadzonego na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
7. Przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, np. w celu przekazania danych innemu administratorowi danych. 
8. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonywania umowy, jest dobrowolne, ale konieczne dla zawarcia i wykonania umowy. Podanie 

danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.
Zgody
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Oficyny Edukacyjnej * Krzysztof Pazdro sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kościańskiej 4, informacji handlowo-marketingowych 
za pomocą środków komunikacji elektronicznej z użyciem urządzeń telekomunikacyjnych i tzw. automatycznych systemów wywołujących, wybierając jako formę kontaktu:
 TAK    NIE   wiadomości elektroniczne (e-mail, serwisy internetowe, w tym portale społecznościowe) 
 TAK    NIE   wiadomości SMS/MMS
 TAK    NIE   połączenia głosowe (rozmowa telefoniczna, komunikaty głosowe)

......................................................................... .........................................................................
miejscowość, data  podpis nauczyciela

szkoła
podstawowa

zakres podstawowy
zakres rozszerzony

szkoła
ponadpodstawowa
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01-695 Warszawa, ul. Kościańska 4, tel. 022 560 81 00
e-mail: pazdro@pazdro.com.pl   www.pazdro.com.pl

NIP 118-00-09-060




