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Serdecznie dziękuję „Świetlicowym Sezamkom” z Jasieńca i wszystkim dzieciom rozwiązującym krzyżówki za
piękne życzenia i laurki z okazji Dnia Nauczyciela. Pani Jadzi
i Wszystkim wspierającym dzieci w
rozwiązywaniu dziękuję i gratuluję ciekawych laurkowych pomysłów. Powodzenia. A. Skowrońska
Ponieważ tegoroczny listopad, to czas obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Dlatego
poziome hasła dotyczą tej rocznicy. Przypominają Polskie Symbole Narodowe, natomiast hasło pionowe dotyczy
przedstawicieli naszej fauny.
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1. Orzeł Biały w koronie na czerwonym tle to ……………… .
2. Biało-czerwony symbol powiewający na wietrze w ważnych chwilach.
3. i 11. Nasze barwy Ojczyste.
4. Rosły na polanie, na której zatrzymał się Lech z drużyną.
5. Czeska księżniczka, żona Mieszka I .
6. Kraina, w której żyjemy.
7. Rzeka z naszego Hymnu.
8. Ptak z naszego Godła.
9. Ludzie żyjący w naszym kraju, mówiący językiem polskim, tworzący wspólną kulturę.
10. Pierwsza Stolica Polski.
12. Mazurek Dąbrowskiego napisany przez J. Wybickiego, to nasz …………….. .
13. Władca Polski, który jako pierwszy przyjął chrzest.
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Rozwiązane krzyżówki prosimy dostarczać do Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasieńcu, ul. Warecka 42 do
końca miesiąca, wraz z podpisaną na odwrocie zgodą związaną z przetwarzaniem danych osobowych.
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ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Jasieńcu
moich danych osobowych lub danych mojego dziecka:
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- na potrzeby realizacji konkursu pn. „Krzyżówka przyrodnicza”
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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:
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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 odo@jasieniec.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

•

•

•

•

•

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 odo@jasieniec.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

