
 
KARTA INFORMACYJNA 

 

1. DANE OSOBOWE KANDYDATA 
 

IMIONA  NAZWISKO  DATA URODZENIA 

      
KOD/MIEJSCOWOŚĆ   ULICA/NR DOMU 

    
NUMER TELEFONU RODZICA/OPIEKUNA MIEJSCE CHRZTU ŚWIĘTEGO/PARAFIA 

  

 

2. UCZESTNICTWO W KATECHEZIE  
 

Potwierdzam uczestnictwo kandydata do sakramentu bierzmowania w katechezie szkolnej w roku poprzedzającym 
rozpoczęcie przygotowania do bierzmowania. 

 
UWAGI 

 
 

 

MIEJSCOWOŚĆ DATA PODPIS KATECHETY 

   

 

3. DEKLARACJA RODZICA LUB OPIEKUNA  

 
Wyrażam zgodę na rozpoczęcie przez kandydata formacji przygotowującej do sakramentu bierzmowania zgodnie z 
Programem duszpasterstwa bierzmowanych diecezji pelplińskiej. 

 
UWAGI 

 
 

 

MIEJSCOWOŚĆ DATA PODPIS RODZICA/OPIEKUNA 

   

 

Informujemy, że powyższe dane osobowe są przetwarzane przez administratora danych osobowych, którym 
jest Parafia, do której zwraca się kandydat do sakramentu bierzmowania, reprezentowana przez Księdza Proboszcza 
(patrz – 1 strona) dla potrzeb realizacji celów Kościoła, na podstawie prawa kanonicznego. 

Inspektorem Ochrony Danych w Diecezji Pelplińskiej jest Notariusz Kurii: Ks. Jacek Sosnowski, e-mail:  
notariuszkurii@diecezja-pelplin.pl.  

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawa ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania 
lub usunięcia (z ograniczeniem w zakresie danych dotyczących udzielonych sakramentów bądź w inny sposób 
odnoszących się do kanonicznego statusu osoby).  

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji programu formacji kandydatów do sakramentu 
bierzmowania (tj. do dnia udzielenia sakramentu bierzmowania kandydatowi). Szczegółowych informacji na temat 
przetwarzania danych osobowych, podstawy ich przetwarzania, ewentualnego odbiorcy (krajowego  
lub zagranicznego) danych i innych udziela administrator.  

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, Skwer kard. Stefana 
Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, kiod@episkopat.pl 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski 
w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, 
którym jest Parafia NMP Matki Kościoła w Tczewie, danych osobowych w celu przygotowania i przyjęcia sakramentu 
bierzmowania. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 5 pkt 7 Dekretu i może być cofnięta 
w każdym czasie. 
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PODPIS KANDYDATA 
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PODPIS RODZICA 


