
Formularz dziecka, które będzie przygotować się 
do Pierwszej Komunii Świętej w Parafii Świętej Rodziny w Warszawie Ursusie

Uroczystość odbędzie się dn. ….........................., godz. …......................

                Uwaga! Prosimy o dokładne i czytelne wypełnienie drukowanymi literami !!!

…........................................................................................................................................................
(Nazwisko i imiona dziecka )

….............................................................                          ….............................................................    
                (Data urodzenia dziecka)                                                                     (Miejsce urodzenia dziecka)  

…........................................................................................................................................................................................
(Data chrztu dziecka)

….........................................................................................................................................................
(Nazwa i adres parafii, w której dziecko przyjęło chrzest)

…............................................................................................................................................................
(Nazwa i numer szkoły, do której dziecko uczęszcza)

Kontakt do rodziców;
adres e-mail do rodzica (ów) …............................................................................................................

telefon …..............................................................................................................................................

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w trybie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. 2016, poz. 922) w celch  związanych z przygotowaniem do I Komunii Swiętej.

                                                                                                                                                                                  ….............................................................................
                                                                                                                                                                                                (podpis osoby zgłaszającej)

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 
922) oraz zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych  (Dz. U. 2016, poz. 666) na rozpowszechnianie wizerunku dziecka w 
materiałach publikowanych na stronie internetowej parafii, w zakresie niezbędnym z realizowaną przez parafię działalnością religijną.

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

                                                                                                                                                                                                (podpis osoby zgłaszającej)

 

Administratorem danych jest  Parafia Św. Rodziny w Warszawie, ul.Świętej Rodziny 1, która przetwarza dane zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 
r.  o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922). Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2016, poz. 922) 
każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do: uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania 
danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z 
naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

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

                                                                                                                                                                                                (podpis osoby zgłaszającej)

  

                           


