Styczeń 2019
Z Nowym Rokiem 2019 życzymy Wam samych radosnych chwil, dobrych wyników w nauce, wspaniałych
przygód i sprawdzonych przyjaciół.
Tym razem hasłem krzyżówki są 3 nazwy zwierząt bardziej lub mniej popularnych w naszej okolicy. Mają
one wiele cech wspólnych: są przeżuwaczami, ssakami, trawożernymi. Jak zwykle hasło odczytacie z
kolumny oznaczonej XX. Powodzenia A. Skowrońska
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HASŁO: …………………………………., …………………………………, …………………………….. .

HASŁO: …………………………………., …………………………………, …………………………….. .

1. Obecny miesiąc.
2. Usypane przez wiatr kupki śniegu.
3. Miejscowość w naszej gminie która nadaje własny program radiowy.
4. Zimowy opad.
5. Do jazdy na lodzie.
6. Zimowe śpiochy z kolcami.
7. Właścicielka Woli Boglewskiej, która obok P. Justyny z Boglewic wspierała ukrywających się
uciekających powstańców z Warszawy.
8. Ptasie, zimowe goście z północy.
9. Roślina włóknista, którą zimą wasze prababcie przerabiały na włókno.
10. Do zjazdów i skoków narciarskich.
11. Obecna pora roku.
12. Dawna właścicielka Boglewic, która w czasie wojny zatrudniała do wyrębu lasu powstańców z
Warszawy.
13. Dawne, zimowe zajęcie pradziadków z użyciem cepów.
14. Biało-czarne ptaki budujące gniazda z daszkiem.
15. Mówi przysłowie że „Na Nowy Rok przybywa dnia na barani…………”
16. Bezpieczne miejsce do zimowych zabaw.
17. Najlepszy gorący napój do wypicia po powrocie z zimowego spaceru.
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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:

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

1. ………………………………………………..………………….…………………

1. ………………………………………………..………………….…………………

(imię, nazwisko)

(imię, nazwisko)

- na potrzeby realizacji konkursu pn. „Krzyżówka przyrodnicza”

- 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:
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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
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