Oświadczenie Autora
Ja, niżej podpisany
1. Imię i nazwisko: …………………………..
2. Data urodzenia: ………………………………
3. PESEL: ………………………………………
4. Dokładny adres z kodem: ………………………..
5. Adres e-mail; numer telefonu:………………………
6. Nazwa i adres urzędu skarbowego: …………………….
7. Nr konta bankowego:…………………………………….
Oświadczam, że:
1. Zapoznałem się z wymogami edytorskimi Wydawnictwa Edukacyjnego;
2. Oświadczam, że przesłany tekst jest wynikiem mojej twórczości i nie narusza praw
osobistych lub majątkowych osób trzecich;
3. Oświadczam, że Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
przekazanych w niniejszej ZGODZIE na potrzeby zawarcia umowy z Wydawnictwem
Edukacyjnym Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.
Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo Edukacyjne Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (kod pocztowy: 31-326), ul. Wielkotyrnowska 35, wpisana
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000049817 („Administrator”). Z Administratorem można się skontaktować pod adresem
wskazanym w poprzednim zdaniu lub e mailowo na adres: kontakt@we.pl bądź telefonicznie pod numerem: +48 12 626 08 18. Dzięki udzielonej zgodzie
Administrator może przesyłać na wskazany adres, adres poczty elektronicznej lub numer telefonu m. in. informacje o produktach oferowanych przez
Administratora, czy specjalnych promocjach. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jednak ich brak uniemożliwia Administratorowi przesyłanie
wiadomości marketingowych. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania i sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz przenoszenia danych. Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
właściwego dla przetwarzania danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Twoja
zgoda. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż jest to koniczne, przy czym to, jak długi będzie ten czas, zależy w szczególności od Ciebie – dane będą
przetwarzane co najmniej do momentu cofnięcia zgody. Każda zgoda może być wycofana w dowolnym momencie z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania
niezbędnych danych do momentu odnotowania wycofana zgody w systemach informatycznych Administratora. Cofnięcie zgody nie wpływa na wcześniejszą
zgodność z prawem przetwarzania danych. Cofnięcie zgody będzie równoznaczne z zakończenie wysyłania Ci wiadomości marketingowych. W przypadkach
gdy jest to konieczne dane osobowe udostępniamy naszym dostawcom usług (np. usługi księgowe, usługi informatyczne, usługi związane z technologią –
wsparcie naszych stron internetowych, usługi bankowe, kurierskie, prawne). Dostawcom usług nie wolno ich wykorzystywać do własnych celów
marketingowych. Twoje dane możemy również udostępniać organom finansowym lub sądowym, agencjom państwowym lub organom publicznym na ich
żądanie oraz wyłącznie w zakresie dozwolonym przez prawo.

……………………………………….
Data

………………………………………...
Podpis

