Deklaracja Kandydata do Bierzmowania
Ja ................................................................... uczeń/uczennica klasy VII Szkoły Podstawowej nr ......
w Pile pragnę rozpocząć wymagane przez Kościół przygotowanie do przyjęcia
sakramentu bierzmowania. Mam świadomość, że to przygotowanie obejmuje:
•niedzielną Mszę Świętą,
•comiesięczną spowiedź,
•w miarę możliwości nabożeństwa okresowe,
•systematyczny, aktywny udział i odpowiednie zachowanie na lekcjach religii w szkole,
•udział w spotkaniach dla bierzmowanych organizowanych przez parafię.
Data: .............................................. Podpis kandydata do bierzmowania………………..……………….
W poczuciu odpowiedzialności za religijne wychowanie pragniemy wspierać
nasze dziecko w przygotowaniu do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Oświadczamy,
że zapoznaliśmy się z trzyletnim programem przygotowania do tego sakramentu
obowiązującym w parafii pw. św. Stanisława Kostki w Pile.
Data: ...............................................................
Podpis rodziców/opiekunów kandydata do bierzmowania …………………………………….
Wszelkie informacje na bieżąco umieszczamy na stronie internetowej parafii
www.stanislawkostka.pila.pl w zakładce „bierzmowanie”
===================================================================
Łącznie z deklaracją oraz wypełnionymi danymi kandydata należy dostarczyć
wyciąg z Aktu chrztu (Ad Sacra) z parafii, w której kandydat był ochrzczony (jeśli
kandydat otrzymał chrzest w innej parafii). Potwierdzenie chrztu jest warunkiem
koniecznym o przyjęcia bierzmowania. Jeśli kandydat mieszka na terenie innej parafii
należy dostarczyć również zgodę Proboszcza miejsca zamieszkanie na przygotowanie
do sakramentu bierzmowania w naszej parafii. Wszystkie te dokumenty należy
dostarczyć do 15 marca br.
Dane kandydata
Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………………………………
Adres zamieszkania .............................................................................................................................................
Parafia zamieszkania……………………………………………………………………………………………………
Data i miejsce urodzenia ....................................................................................................................................
Data i parafia chrztu św. ....................................................................................................................................
Telefon kandydata/kandydatki ......................................................................................................................
Telefon rodziców/opiekunów .........................................................................................................................
Imiona rodziców ....................................................................................................................................................
Szkoła .........................................................................................................................................................................
Klasa .........................
Nauczyciel religii ..................................................
KLAUZULA INFORMACYJNA 1) Administratorem powyższych danych jest parafii pw. św. Stanisława Kostki, ul. Browarna 13, 64-920 Piła; 2) Powyższe dane osobowe
przetwarzane będą dla potrzeb realizacji celu umożliwienia Państwa dziecku przystąpienia do sakramentu bierzmowania w Kościele katolickim; 3) Dane w postaci:
imienia, nazwiska dziecka, daty i miejsca urodzenia dziecka, daty i parafii chrztu dziecka, imienia i nazwiska rodzica/rodziców lub opiekuna/opiekunów prawnych są
przetwarzane na podstawie prawa kanonicznego, natomiast dane dodatkowe: na podstawie Państwa zgody, przez administratora danych osobowych; 4) Inspektorem
ochrony danych osobowych w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej jest ks. Piotr Subocz, tel. 608 055 346; 5) Mają Państwo prawo dostępu do treści tych danych, prawa ich
sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia w zakresie danych dodatkowych. Podanie danych osobowych - imię, nazwisko dziecka, data i miejsce
urodzenia dziecka, data i miejsce chrztu dziecka, imiona i nazwiska rodziców lub opiekunów prawnych, adres zamieszkania jest dobrowolne jednak niezbędne do
rozpoczęcia przygotowania dziecka do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Odmowa ich podania uniemożliwi rozpoczęcie przygotowania do przyjęcia sakramentu
bierzmowania; 6) przetwarzanie Państwa danych nie będzie podstawą podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania; 7) dane niezbędne będą
zgodnie z prawem kanonicznym wpisane do Księgi Bierzmowanych i w ten sposób zarchiwizowane. Przetwarzanie dodatkowych danych osobowych obywać się będzie
do czasu udzielenia Państwa dziecku sakramentu bierzmowania; 8) Szczegółowych informacji na temat przetwarzania danych osobowych, podstawy ich
przetwarzania, ewentualnego odbiorcy (np. katechety), dokładnego okresu przechowywania danych i innych udziela administrator; 9) Mają Państwo również prawo do
wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01–015 Warszawa, kiod@episkopat.pl) w przypadku uznania, że
dane przetwarzane są niezgodnie z prawem.

