
Część  A dla słuchacza  

Szanowni Państwo,  

W związku z organizacją roku szkolnego 2019/2020, bardzo prosimy o wypełnienie deklaracji kontynuacji 

nauki. Ustalenie list uczniów w czasie wakacji jest warunkiem szybkiego i dobrze zorganizowanego 

rozpoczęcia nauki w nowym roku szkolnym.  

Gwarancją miejsca w grupie jest wpłata na zestaw materiałów na przyszły rok w wysokości - 120 zł metoda Direct 

Kids na konto Edu Leo Monika Wołowicz 57 1160 2202 0000 0002 2471 6477 lub w siedzibie firmy do dnia 

30.06.2019.  W tytule proszę podać IMIĘ i NAZWISKO DZIECKA. 

Tym samym tylko wpłata za materiały do 30.06.2019 jest jednoznaczna z 5% zniżką* na cały kurs w roku 

2019/20 według aktualnego cennika zajęć. Tylko terminowe wpłaty będą upoważniały do zniżki. 

*uwaga zniżki nie łączą się  

Aktualny cennik zajęć znajdziecie Państwo na eduleo.pl, zakładka oferta, zakładka cennik.  

Bardzo prosimy potraktować deklarację i warunki zapisów na nowy rok priorytetowo, z racji już pełnych grup 

w bieżącym roku szkolnym.  

……………………………………………………………………………………………………………………… 

DEKLARACJA KONTYNUACJI NAUKI W EDU LEO  (część B dla szkoły) 

Ja, niżej podpisany/a deklaruję, że moje dziecko w roku szkolnym 2019/20 będzie kontynuować naukę języka 

angielskiego w Edu Leo w Świeciu/Chełmnie/Pruszczu*                        (*wybierz właściwe) 

1. DANE OSOBOWE DZIECKA  

Imię/imiona i nazwisko dziecka  

PESEL  

2. DANE RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH  

Imię i nazwisko  

 Adres: 

Telefon: 

e-mail : 

OD 25 maja 2018 roku Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o Ochronie Danych Osobowych (RODO). W związku 

z tym chcemy poinformować Państwa, że dane osobowe Państwa i dziecka będą przetwarzane tylko do celów rekrutacyjnych na 

zajęcia w Edu Leo 2019/20 a administratorem danych będzie centrum edukacyjne Edu Leo. Przedmiotem przetwarzającym 

będzie firma Lang Lion (zabezpieczona platforma do zarządzania szkołą językową). Informujemy również, że w każdej chwili 

mogą Państwo żądać usunięcia swoich i dziecka danych osobowych. Podpisując deklarację wyrażacie Państwo zgodę na 

przetwarzanie danych swoich i dziecka. 

 

……………………………………………………………….                                            ……………………………………………….. 

Data i podpis Rodzica/Opiekuna Prawnego                                                          data i podpis dyrektora szkoły/osoby upoważnionej 


