
FORMULARZ ZGŁOSZENIA  
DO PROGRAMU SZKOŁA PEŁNA PERSPEKTYW 2018/2019

Jeśli chcesz przystąpić do programu SZKOŁA PEŁNA PERSPEKTYW i otrzymywać informacje o szkoleniach i nowych materiałach 
dydaktycznych, prosimy o podanie swoich danych oraz wyrażenie odpowiednich zgód (poniżej).

DANE NAUCZYCIELA

Imię i nazwisko  ......................................................................................................................................................................................................................................................................

Nauczany przedmiot  .................................................................................................  Zakres nauczania  ......................................................  (podstawowy/rozszerzony/oba)

Telefon  ............................................................................................................................... E-mail  .......................................................................................................................................

INFORMACJE O MIEJSCU PRACY

Nazwa placówki  ...................................................................................................................................................................................................................................................................  

Ulica  ...................................................................................................................................... Nr budynku  ..........................................................................................................................

Kod pocztowy  .............................. Miejscowość  ............................................................................................... Telefon do sekretariatu  ........................................................ 

INFORMACJA O WYKORZYSTYWANYCH PODRĘCZNIKACH W BIEŻĄCYM ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Klasa Liczba uczniów w klasie Wydawca Tytuł

  Niniejszym przystępuję do programu Szkoła Pełna Perspektyw 2018/2019 oraz oświadczam, że zapoznałam się/zapoznałem się 
z regulaminem programu i go akceptuję*.
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach realizacji programu Szkoła Pełna Perspektyw 2018/2019*.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od WSiP na podany przeze mnie numer telefonu/adres e-mail informacji handlowych, 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 pozostałych podmiotów Grupy 
Wydawniczej WSiP oraz podmiotów współpracujących ze WSiP, działających na rynku edukacyjnym lub wydawniczym.

*zaznaczenie obowiązkowe

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 w paragrafie 6 (Dane Osobowe) Regulaminu Programu. 
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 5. W przypadku gdy Działaniem w ramach Programu jest rabat na 
wskazane przez WSiP towary lub usługi w sklepie internetowym 
WSiP, dostępnym pod adresem www.sklep.wsip.pl, Uczestnik może 
skorzystać z danego rabatu w czasie jego obowiązywania, zgodnie 
z regulaminem danego Działania w ramach Programu.

 6. Działania w ramach Programu mogą być przedmiotem praw autor-
skich WSiP, firm współpracujących i innych podmiotów. Powinny 
być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem, do użytku Uczest-
nika. W szczególności nie mogą być rozpowszechniane przez publi-
kowanie w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody WSiP.

§ 6 Poufność i ochrona danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych podanych przy wypełnianiu 

formularza są Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (WSiP) 
z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96. E-mail: wsip@wsip.
com.pl. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@wsip.pl.

 2. Cel i podstawa prawna oraz czas przetwarzania danych osobowych:
 2.1.  realizacja Programu – podstawa prawna – niezbędność prze-

twarzania danych do przystąpienia do Programu i świadczenia 
usług przez WSiP. Dane osobowe są przetwarzane do momentu 
przedawnienia roszczeń z tytułu realizacji Programu lub do mo-
mentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania dokumentów 
księgowych.

 2.2.  marketing bezpośredni produktów i usług własnych administra-
tora (w tym profilowanie) – podstawa prawna – prawnie uzasad-
niony interes administratora, jakim jest prowadzenie marketingu 
bezpośredniego swoich usług. Dane osobowe są przetwarzane do 
momentu zgłoszenia przez Uczestnika sprzeciwu na marketing 
lub profilowanie.

 2.3.  marketing produktów i usług podmiotów z Grupy Wydawniczej 
WSiP oraz podmiotów współpracujących ze WSiP, działających 
na rynku edukacyjnym i wydawniczym – podstawa prawna – do-
browolna zgoda. Dane osobowe są przetwarzane do momentu 
wycofania przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych 
osobowych.

 3. Odbiorcy danych:
 3.1. upoważnieni pracownicy administratora danych;
 3.2. usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwa-

rzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świad-
czonych dla administratora danych, w szczególności takie pod-
mioty, jak Call Center, dostawcy usług IT, firmy księgowe, firmy 
windykacyjne, agencje reklamowe, firmy realizujące usługi ma-
ilingowe, usługi logistyczne i kurierskie, kancelarie prawne i au-
dytorzy zewnętrzni oraz ich upoważnieni pracownicy – w za-
kresie niezbędnym do właściwego wykonania zleconych przez 
WSiP usług.

 4. Dobrowolność podania danych. Podanie danych do realizacji Pro-
gramu jest dobrowolne, lecz niezbędne do jego realizacji. Podanie 
danych do celów marketingowych jest dobrowolne.

 5. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych. Uczestniko-
wi przysługuje prawo:
 5.1. dostępu do podanych danych oraz prawo żądania ich sprostowa-

nia.
 5.2. sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu 

bezpośredniego, w tym profilowania.
 5.3. wycofania udzielonej dobrowolnie zgody na marketing produk-

tów i usług podmiotów z Grupy Wydawniczej WSiP oraz podmio-
tów współpracujących ze WSiP. Wycofanie zgody nie ma wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano, 
zanim zgoda została wycofana.

 5.4. do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od 
WSiP danych osobowych Uczestnika, w ustrukturyzowanym, 
powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu 
maszynowego, w przypadku przetwarzania danych w celu za-
warcia i realizacji Programu. Zamawiający może przesłać te dane 
innemu administratorowi danych.

 5.5. do ograniczenia przetwarzania danych lub do ich usunięcia 
(„prawo do bycia zapomnianym”).

 5.6. wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się 
ochroną danych osobowych.

 6. W przypadku korzystania przez Uczestnika z Działań w ramach Pro-
gramu wymagających dostępu do serwisu internetowego lub zare-
jestrowania się w serwisie internetowym Organizatora Programu lub 
podmiotu współpracującego z Organizatorem Programu dostęp do 
tego serwisu lub korzystanie z niego mogą wymagać podania da-
nych osobowych oraz zaakceptowania regulaminu danego serwisu. 
Wtedy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach 
określonych przez właściciela danego serwisu.

§ 7 Reklamacje
 1. Reklamacje dotyczące Programu należy składać drogą elektroniczną 

na e-mail: reklamacje@wsip.com.pl, telefonicznie: (+48) 801 220 555, 
(+48) 22 36 83 801, albo pisemnie na adres WSiP. Reklamacja powin-
na zawierać dane Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie 
przyczyny reklamacji.

 2. Reklamacja będzie rozpatrywana w terminie 14 dni od dnia jej otrzy-
mania. Uczestnik otrzymuje informację o sposobie załatwienia re-
klamacji na papierze lub innym trwałym nośniku w powyższym ter-
minie.

§ 8 Zakończenie Programu i rezygnacja
 1. Nauczyciel może utracić status Uczestnika, gdy nie przestrzega 

niniejszego Regulaminu Programu lub podał nieprawdziwe dane 
w Formularzu zgłoszeniowym. Organizator zawiadamia nauczyciela 
pisemnie o utracie statusu Uczestnika z podaniem przyczyny. Na-
uczyciel traci status Uczestnika z dniem otrzymania zawiadomienia 
od Organizatora. Nie wyłącza to uprawnień do złożenia reklamacji.

 2. Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z uczestnictwa 
w Programie bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tym związa-
nych. Oświadczenie o rezygnacji może zostać złożone za pośred-
nictwem poczty elektronicznej na e-mail: reklamacje@wsip.com.pl, 
telefonicznie: (+48) 801 220 555, (+48) 22 36 83 801, albo pisemnie na 
adres WSiP.

 3. Organizator Programu zastrzega sobie prawo zawieszenia lub za-
kończenia Programu w każdym czasie, po uprzednim zawiadomie-
niu na minimum 30 dni przed planowanym zakończeniem Programu. 
Zawiadomienie zostanie wysłane za pośrednictwem poczty elektro-
nicznej, na e-mail wskazany przez Uczestnika w Formularzu zgłosze-
niowym.

§ 9 Odpowiedzialność Organizatora
Organizator Programu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekol-
wiek następstwa podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych 
w Formularzu zgłoszeniowym lub braku ich aktualizacji. Uczestnik 
ponosi pełną odpowiedzialność za podanie informacji niezgodnych 
ze stanem faktycznym.

§ 10 Postanowienia końcowe
 1. Regulamin Programu może zostać zmieniony przez Organizatora 

w każdym czasie z ważnych przyczyn.
 2. Organizator zawiadamia Uczestnika o dokonanych zmianach w Re-

gulaminie. Informację wysyła za pośrednictwem poczty elektronicz-
nej na e-mail podany przez Uczestnika w Formularzu zgłoszenio-
wym.

 3. Zmiana Regulaminu uprawnia Uczestnika do rezygnacji z uczestnic-
twa w Programie. W takiej sytuacji Uczestnik powinien złożyć zawia-
domienie o rezygnacji do Organizatora za pośrednictwem poczty 
elektronicznej na e-mail: reklamacje@wsip.com.pl, telefonicznie: 
(+48) 801 220 555, (+48) 22 36 83 801, albo pisemnie na adres WSiP.

 4. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna po upływie 30 dni od dnia 
wysłania powiadomienia o zmianie Regulaminu.

 5. Regulamin jest dostępny dla Uczestnika w siedzibie Organizatora. 
 6. Regulamin obowiązuje od dnia 3 października 2018 r.

Data, pieczęć placówki, czytelny podpis nauczyciela



REGULAMIN PROGRAMU  
SZKOŁA PEŁNA PERSPEKTYW 2018/2019

REGULAMIN PROGRAMU SZKOŁA PEŁNA PERSPEKTYW 2018/2019

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania programu Szkoła Pełna 
Perspektyw, organizowanego przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 
Spółkę Akcyjną. W szczególności niniejszy Regulamin określa prawa i obo-
wiązki Organizatora oraz Uczestników.

§ 1 Definicje

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
 1. Dane – zbiór danych osobowych Uczestnika lub osoby reprezentują-

cej Uczestnika, w szczególności podanych w formularzu zgłoszenio-
wym, które są przetwarzane przez Organizatora Programu lub inny 
podmiot, któremu Organizator Programu może powierzyć przetwa-
rzanie danych osobowych, zgodnie z przepisami prawa.

 2. Uczestnik – nauczyciel liceum ogólnokształcącego lub technikum 
w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 
oświatowe, uczący przynajmniej jednego z następujących przed-
miotów: język polski, historia, fizyka, chemia, język niemiecki, język 
rosyjski, edukacja dla bezpieczeństwa, informatyka , który przystąpił 
do Programu, zgodnie z Regulaminem, w związku z prowadzoną dzia-
łalnością zawodową.

 3. Formularz zgłoszeniowy – formularz, w którym Uczestnik zgłasza 
zamiar przystąpienia do Programu, akceptuje jego warunki, podaje 
niezbędne dane oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich da-
nych osobowych. W Formularzu zgłoszeniowym Uczestnik może 
również wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej, oraz w celu informo-
wania o produktach i usługach pozostałych podmiotów Grupy Wy-
dawniczej WSiP (spółek należących do WSiP), a także podmiotów 
współpracujących ze WSiP, działających na rynku edukacyjnym lub 
wydawniczym.

 4. Materiały – materiały przekazane Uczestnikowi w ramach Programu, 
w tym materiały dydaktyczne oraz świadczenia, m.in. w postaci cza-
tów, e-warsztatów. 

 5. Działania w ramach Programu – każdy rodzaj działania skierowanego 
do Uczestnika w ramach Programu, np. ankiety, konferencje, Materia-
ły, inne działania.

 6. Organizator Programu / WSiP – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogicz-
ne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 96, 
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Re-
jonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000595068, NIP: 
5272605292, kapitał zakładowy: 33 947 400 zł (wpłacony w całości).

 7. Program / program Szkoła Pełna Perspektyw – program pod nazwą 
Szkoła Pełna Perspektyw przygotowany i prowadzony przez WSiP, 
adresowany do nauczycieli liceum ogólnokształcącego lub techni-
kum uczących przynajmniej jednego z następujących przedmiotów: 
język polski, historia, fizyka, chemia, język niemiecki, język rosyjski, 
edukacja dla bezpieczeństwa, informatyka, którego zasady określone 
są w Regulaminie.

 8. Regulamin – niniejszy regulamin programu Szkoła Pełna Perspektyw.

§ 2 Postanowienia ogólne
 1. Program Szkoła Pełna Perspektyw obowiązuje od 3 października 

2018 r. do 31 grudnia 2019 r. 
 2. Celem Programu jest wsparcie metod efektywnego kształcenia, roz-

woju kompetencji zawodowych Uczestnika oraz promocja towarów 
i usług oferowanych przez WSiP.

 3. Uczestnictwo w Programie i podanie związanych z nim Danych jest 
całkowicie dobrowolne i nieodpłatne.

 4. Program jest organizowany wyłącznie na terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej.

§ 3 Przystąpienie do Programu
 1. Nauczyciel liceum ogólnokształcącego lub technikum, uczący przy-

najmniej jednego z następujących przedmiotów: język polski, histo-
ria, fizyka, chemia, język niemiecki, język rosyjski, edukacja dla bez-

pieczeństwa, informatyka, przystępuje do Programu w okresie od 
3 października 2018 r. do 31 marca 2019 r. Potwierdzeniem przystąpie-
nia do Programu jest podpisanie Formularza zgłoszeniowego. 

 2. Jako Uczestnik do Programu może przystąpić wyłącznie nauczyciel 
liceum ogólnokształcącego lub technikum uczący jednego z nastę-
pujących przedmiotów: język polski, historia, fizyka, chemia, język 
niemiecki, język rosyjski, edukacja dla bezpieczeństwa, informaty-
ka, który wypełni Formularz zgłoszeniowy, zaakceptuje Regulamin 
i przekaże podpisany Formularz zgłoszeniowy przedstawicielowi 
WSiP. 

 3. W Formularzu zgłoszeniowym są podawane dane niezbędne do po-
prawnej realizacji Programu wraz ze zgodą na przetwarzanie Danych 
przez Organizatora Programu w celach związanych z realizacją Pro-
gramu. Podanie danych oraz wyrażenie zgody jest warunkiem wzięcia 
udziału w Programie.

 4. Przedstawiciel WSiP niezwłocznie weryfikuje kompletność i popraw-
ność Formularza zgłoszeniowego, z zastrzeżeniem pkt 5. poniżej. 

 5. Organizator Programu zastrzega sobie prawo niezaakceptowania For-
mularza zgłoszeniowego w uzasadnionych przypadkach, takich jak: 
niekompletne lub nieczytelne jego wypełnienie, dopiski, brak podpi-
su, brak pieczątki szkoły, niespełnianie kryteriów uczestnictwa w Pro-
gramie przez nauczyciela.

 6. W przypadku gdy Formularz zgłoszeniowy nie zostanie zaakcepto-
wany, nauczyciel otrzyma informację – na e-mail podany w Formu-
larzu zgłoszeniowym lub telefonicznie na numer telefonu podany 
w Formularzu zgłoszeniowym – o niezaakceptowaniu Formularza lub 
o możliwości uzupełnienia go za pośrednictwem poczty elektronicz-
nej. Niepodanie przez nauczyciela e-maila lub numeru telefonu zwal-
nia Organizatora z obowiązku powiadomienia o niezaakceptowaniu 
Formularza zgłoszeniowego.

 7. Przystąpienie do Programu jest dobrowolne i nie wiąże się z jakąkol-
wiek odpłatnością.

 8. Przystąpienie do programu Szkoła Pełna Perspektyw nie ogranicza 
Uczestnika w wyborze metod i środków nauczania, a w szczególno-
ści nie stanowi jakiegokolwiek zobowiązania do wyboru podręcz-
ników, materiałów edukacyjnych czy ćwiczeniowych określonego 
wydawcy.

 9. Uczestnik może otrzymać dane materiały dydaktyczne tylko raz. 
 10. WSiP może informować Uczestnika o organizowanych seminariach, 

sympozjach, konferencjach naukowych oraz innych wydarzeniach 
związanych z edukacją i oświatą.

 11. Uczestnik zobowiązuje się do używania przekazanych w ramach 
Programu Materiałów we własnym zakresie, a w szczególności do 
powstrzymania się od udostępniania lub przekazywania tych Mate-
riałów osobom trzecim oraz ich powielania w jakiejkolwiek formie 
w celu dalszego rozpowszechniania.

§ 4 Wymagania dodatkowe
Uzyskanie przez Uczestnika dostępu do poszczególnych usług, Ma-
teriałów lub zasobów udostępnianych w ramach Programu może być 
uzależnione od spełnienia dodatkowych wymagań. W szczególności 
skorzystanie z Materiału może wymagać rejestracji Uczestnika w ser-
wisie internetowym Organizatora zgodnie z regulaminem tego ser-
wisu.

§ 5 Działania w ramach Programu
 1. Informacje o Działaniach w ramach Programu, w tym terminach obo-

wiązywania poszczególnych Działań w ramach Programu, będą prze-
syłane Uczestnikowi za pomocą newslettera, jeśli Uczestnik wyrazi 
na to zgodę.

 2. Organizator Programu w każdym czasie może dokonywać uaktual-
nień Działań w ramach Programu, w tym wprowadzać nowe oferty 
promocyjne i handlowe.

 3. Działania w ramach Programu nie łączą się, jeśli wyraźnie tak nie po-
stanowiono w przypadku danego Działania w ramach Programu.

 4. Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania wymiany Działań w ra-
mach Programu na środki pieniężne lub inne Działania w ramach 
Programu.


