Czerwiec 2020
Kończy się nietypowy rok szkolny. Za chwilę wakacje. Życzymy Wam udanego wypoczynku
wiele przygód i …………..( odgadnijcie z hasa). Dziękujemy za wspólną zabawę w poznawanie
przyrody.
Powodzenia A. Skowrońska
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HASO: …………………………………………. …………………………………………………………. .
1. Duże biało-czarne ptaki z czerwonymi nogami i dziobem.
2. Wylęgły się z ptasich jaj.
3. Wiosenne prace.
4. Majowe grzyby lub ptaki z kurnika.
5. Kwitną na łąkach na złoty kolor (y, r, k, s, a, j).
6. Ptaki, które najpiękniej śpiewają gdy pada deszcz.
7. Samce dzików. (e, c, ń, y, d, o).
8. Gdy zawołasz w lesie ono ci odpowie.
9. Chomikują ziarno w workach policzkowych.
10. Warzywa korzeniowe na sałatki lub na kanapki.
11. lilaki, koralowe, czarne – przekwitają już.
12. Najzdrowsze wyciśnięte ze świeżych owoców i warzyw.
13. Czerwcowe owoce zrywane z drzew.
14. Smaczne owoce zbierane na polu.
15. Zbudują swoje gniazdo w kominie w którym nie ma osłony.
16. Największe ptaki wodne naszej okolicy.
17. Białe, nadobne lub siwe ptaki brodzące.
18. Krzewy ozdobne z białymi wonnymi kwiatami.
19. Dały nazwę jednemu z miesięcy, a pszczołom nektar i pyłek.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Jasieńcu moich
danych osobowych lub danych mojego dziecka:

1. ………………………………………………..………………….…………………
(imię, nazwisko, klasa, szkoła)
- na potrzeby realizacji konkursu pn. „Krzyżówka przyrodnicza”
Zgodę niniejszą wyrażam dobrowolnie i przyjmuję do wiadomości, że jej
niewyrażenie w pkt. 1 uniemożliwi udział w „Krzyżówce przyrodniczej” oraz że
zgodę niniejszą mogę odwołać w każdym czasie. Jednocześnie przyjmuję do
wiadomości, że:
•

Administratorem przetwarzanych danych jest Gminna Biblioteka
Publiczna w Jasieńcu z siedzibą w Jasieńcu, ul. Warecka 42, 05-604 Jasieniec, w
imieniu której działa Dyrektor. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony
Danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z
przetwarzaniem danych poprzez email iod@bibliotekajasieniec.pl. Dane osobowe są
przetwarzane na postawie art. 6 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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 (w skrócie: RODO),
tj. w przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie
danych swoich lub dziecka pozostającego pod jej opieką prawną, w jednym lub
większej liczbie celów.
•
Przetwarzane w zakresie pkt. 1 dane: nie będą przekazywane do państw
trzecich; nie będą przekazywane osobom trzecim; zostaną usunięte do końca
czerwca w roku następującym po roku rejestracji w Bibliotece; nie podlegają
profilowaniu.
•
Osobom, których dane będą przetwarzane w opisanym wyżej celu
przysługują prawa ograniczenia przetwarzania, dostępu do danych, żądania
sprostowania danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz usunięcia
danych.
•
W przypadku uznania, że Administrator narusza przepisy RODO, osobie
której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych, tj.: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

…………..………………………
data,

…………………………………………………………………
imię i nazwisko
rodzica/opiekuna prawnego
czytelny podpis

