Zgłoszenie kandydata do Pierwszej Komunii Świętej – 2023 r.
Nazwisko:

(wyraźnymi drukowanymi literami)

Imiona:

Data urodzenia …………………….……… Miejsce urodzenia………………………………………………….
Adres zamieszkania: ……………………..……….………………………………………..………………………...
Telefon do kontaktu z rodzicami w razie problemów w przygotowaniu dziecka :…….…….…………………...
Parafia zamieszkania: …………....………...……….………………………………………………………………..
Szkoła: ……………………………………………………..…..…….……………..……………………………..…..
Klasa:…………..………… Imię i nazwisko Katechety: ……………………………...………..............................
Parafia i data Chrztu Świętego: …………………………………...……….………………………………………..
Imiona i nazwisko rodziców/opiekunów oraz adres do korespondencji oraz telefon (jeśli inne od danych
kandydata):……………………………………………………………………………………………………………

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obowiązki i zasady
Do Pierwszej Komunii Św. może przystąpić dziecko wierzące, ochrzczone, mające podstawy wiary
i oparcie w wierze rodziców, biorące udział w spotkaniach przygotowujących do tej uroczystości.

Rodzice i Kandydat do Pierwszej Komunii Św. przyjmują następujące obowiązki i zasady:
1. Systematyczny i zaangażowany udział w szkolnej katechezie. Katecheta wyraża zgodę na przystąpienie do
Pierwszej Komunii Św. przez kandydata.
2. Systematyczny udział w niedzielnej Mszy św. i nabożeństwach oraz rekolekcjach. Ewentualne
nieobecności należy usprawiedliwiać wpisując zamiast karteczki powód nieobecności dziecka.
3. Nieusprawiedliwione nieobecności powodują skreślenie z listy kandydatów.
4. W spotkaniach Rodziców uczestniczy przynajmniej jeden z Rodziców (opiekunów).
5. Kandydat powinien wykazać się znajomością podstawowych modlitw, wiedzą religijną dostosowaną do
poziomu klasy III i opanować w stopniu doskonałym formułę spowiedzi św.
6. Rodzice /opiekunowie/ kandydatów którzy zamieszkują w innej parafii niż Dobrzyń n/Drwęcą
zobowiązani są dostarczyć pozwolenie ks. proboszcza swojej parafii zamieszkania na przyjęcie Sakramentu
w naszej parafii /również z Golubia/.
7. Spotkania Rodziców /opiekunów/ kandydatów odbywać się będą raz w miesiącu / trzecia niedziela
miesiąca / w kościele. Terminy kolejnych spotkań podawane będą w ogłoszeniach parafialnych i na
spotkaniach.
8. Do 26 lutego 2023 r. należy dostarczyć świadectwo chrztu św. (jeśli dziecko było ochrzczone w innej
parafii niż Dobrzyń n/Drwęcą ). Nie dopełnienie tego zobowiązania powoduje skreślenie z listy.
9. Dzieci z naszej parafii uczący się w innych szkołach niż Zespół Szkół Miejskich w Golubiu - Dobrzyniu, a
przyjmujący Sakrament w swojej parafii zobowiązani śa dostarczyć zaświadczenie katechety uczącego o
przygotowaniu dziecka do tegoż sakramentu.
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Deklaracja Rodziców:
Prosimy o włączenie naszego dziecka do wspólnoty przygotowującej się do Pierwszej Komunii Św. w Parafii
św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Dobrzyniu n/Drwęcą. Akceptujemy obowiązki i zasady dotyczące
przygotowania naszego dziecka do tej uroczystości.
......................................................................................
podpis Rodziców lub Opiekunów

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1)
2)
3)

4)
5)

6)
7)
8)

Zgodnie z art. 13 RODO oraz art. 8 Dekretu KEP informuję, że:
Administratorem powyższych danych osobowych jest Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Katarzyny w
Dobrzyniu n/Drwęcą, ul. Plac Tysiąclecia 14, reprezentowana przez ks. Jarosława Kuleszę, Proboszcza parafii;
Inspektorem
ochrony
danych
jest
Diecezjalny
Inspektor
Ochrony
Danych;
e-mail:
inspektor@diecezjaplocka.pl;
Powyższe dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb realizacji celu umożliwienia dziecku przystąpienia do
sakramentu pojednania oraz przyjęcia I Komunii Św. w Kościele katolickim lub udokumentowania tej
uroczystości;
Podstawą przetwarzania tych danych jest wymóg prawny oraz Pani/Pana zgoda;
Dane osobowe wymagane przez prawo będą wpisane do Księgi I Komunii Św. i w ten sposób zarchiwizowane.
Przetwarzanie dodatkowych danych obywać się będzie do czasu udzielenia Państwa dziecku sakramentu I
Komunii Św., a wizerunek dziecka będzie wykorzystywany do czasu wyrażenia skutecznego sprzeciwu lub
ustania czasu ewentualnych roszczeń według prawa powszechnie obowiązującego;
Szczegółowych informacji na temat danych osobowych, podstawy ich przetwarzania, ewentualnego odbiorcy
(np. katechety) i innych udziela administrator;
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści powyższych danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania zgodnie z RODO lub Dekretem KEP;
Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych (w sprawach regulowanych
prawem świeckim) lub Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (w zakresie objętym prawem kanonicznym).
Przyjmuję do wiadomości:
..……………………………………………………………
Miejsce, data i podpis rodzica / opiekuna prawnego dziecka

