WNIOSEK O BEZPŁATNY PAKIET STARTOWY PODRĘCZNIKÓW DO NAUKI RELIGII
WYDAWNICTWA ŚW. STANISŁAWA BM
imię...................................................................... nazwisko.......................................................................
numer PESEL ...............................................................ulica..........................................................
nr domu................... nr mieszkania......................................... miejscowość............................................
kod pocztowy........................poczta.........................................diecezja....................................................
email........................................................................................telefon..............................................................
(UWAGA!!! uzupełnienie wszystkich pól jest wymagane)
poziom nauczania

zamawiam pakiet startowy (zaznacz X)

3-4 latki
5-latki
I klasa szkoły podstawowej
II klasa szkoły podstawowej
III klasa szkoły podstawowej
IV klasa szkoły podstawowej
V klasa szkoły podstawowej
VI klasa szkoły podstawowej
VII klasa szkoły podstawowej
VIII klasa szkoły podstawowej
I klasa gimnazjum
II klasa gimnazjum
III klasa gimnazjum
I klasa liceum/technikum
II klasa liceum/technikum
III klasa liceum/technikum
IV klasa technikum
I klasa zasadniczej szkoły zawodowej/branżowej
II klasa zasadniczej szkoły zawodowej/branżowej
III klasa zasadnicza szkoły zawodowej/branżowej

W celu zapewnienia należytego poziomu bezpieczeństwa danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa związanymi z ochroną
danych osobowych, w szczególności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1)

Wyrażam zgodę dla Wydawnictwa św. Stanisława BM, ul. Totus Tuus 32 działające w ramach Jednostki Działalności Gospodarczej
Kurii Metropolitalnej – jako Administratora Danych na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji zamówienia " Oferta
Bezpłatne Pakiety Startowe 2018".
Mam świadomość prawa dostępu do treści swoich danych osobowych na zasadach określonych przepisami o ochronie danych osobowych, a także
prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia
danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych osobowych.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wydawnictwo św. Stanisława BM, ul. Totus Tuus 32 moich danych osobowych w celu
otrzymywania informacji oraz materiałów informacyjnych Wydawnictwa.

................................................................
(miejscowość, data)

.............................................................
(podpis katechety)

Potwierdzenie Dyrekcji szkoły

Pieczątka szkoły

Potwierdzam, że ............................................................................................................................................
(imię i nazwisko)

jest pracownikiem naszej szkoły i będzie katechizował w roku szkolnym 2018/2019 w oparciu
o podręczniki Wydawnictwa św. Stanisława BM w klasach .........................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

............................................ ....................................................
(miejscowość, data)

(podpis i pieczęć Dyrektora szkoły)

Potwierdzenie misji kanoniczej Katechety przez Księdza Proboszcza

...........................................

.................................................

(miejscowość, data)

(podpis Księdza Proboszcza
i pieczątka parafii)

UZUPEŁNIONY FORMULARZ PROSIMY WYSŁAĆ POCZTĄ NA ADRES:
Wydawnictwo św. Stanisława BM
Redakcja Ekatecheza
ul. Totus Tuus 32
30-610 Kraków

Kontakt:
Magdalena Bezak

tel. 607 066 502
tel. 12 25 75 337
e-mail: ekatecheza@stanislawbm.pl

