DIECEZJA DROHICZYŃSKA

KARTA ZGŁOSZENIOWA
na Diecezjalny Kurs Lektorski 2019/2020

WAŻNE INFORMACJE:
1. Karta służy do zgłoszenia jednego ministranta;
2. W razie potrzeby kartę należy skopiować lub pobrać ze strony duszpasterstwa
www.lso-drohiczyn.pl
3. Dane proszę wypełnić drukowanymi literami lub wypełnić i wydrukować
interaktywny formularz dostępny na stronie duszpasterstwa;
4. Na odwrocie znajduje się klauzula informacyjna i zgoda, z którymi musi zapoznać się
opiekun ustawowy i wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

PARAFIA
NAZWISKO
IMIONA

-

DATA URODZENIA
Dzień

DATA WŁĄCZENIA DO
MINISTRANTÓW

ADRES ZAMIESZKANIA

Miesiąc

Dzień

Rok

Miesiąc

Rok

Ulica
(miejscowość)

Nr domu

-
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PREFEROWANE MIEJSCE KURSU LEKTORSKIEGO PROSZĘ ZAZNACZYĆ W BIAŁYM POLU ”X”
Bielsk Podlaski
(Miłosierdzia Bożego)

Drohiczyn
(WSD)

Łochów

KONTAKT Z OPIEKUNEM MINISTRANTÓW
IMIĘ I NAZWISKO
Wyżej wymieniony ministrant jest skierowany przeze mnie na kurs lektorski.
Został zapoznany z zasadami uczestnictwa (przesłanymi do parafii).

……………………………………………..…………….

Pieczątka adresowa parafii

Pieczątka i podpis Księdza

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 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) informuję, że:
1) administratorem danych osobowych jest Diecezja Drohiczyńska (ul. Kościelna 10,
17-312 Drohiczyn) reprezentowana przez Duszpasterza Służby Liturgicznej Diecezji
Drohiczyńskiej ks. Marcina Szymanika (lso@drohiczynska.pl);
2) inspektorem ochrony danych w Diecezji Drohiczyńskiej jest ks. Tomasz Przewoźny
(inspektorodo@drohiczynska.pl);
3) dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w Diecezjalnym Kursie
Lektorskim 2019/2020 organizowanym przez Duszpasterstwo Służby Liturgicznej
Diecezji Drohiczyńskiej;
4) podstawą przetwarzania tych danych jest poniższa zgoda;
5) odbiorcą danych osobowych jest Diecezja Drohiczyńska;
6) dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej
siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
7) dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania kursu lektorskiego. Po jego
ukończeniu znajdą się w księdze lektorów (oryginał i duplikat), która będzie
przechowywana w Duszpasterstwie Służby Liturgicznej w Drohiczynie i Archiwum
Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie. Dane osób, które nie ukończą kursu zostaną usunięte;
8) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych
(Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01–015 Warszawa, kiod@episko-pat.pl), jeżeli
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy Dekretu.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanego przez
Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) oświadczam, iż
wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Diecezja Drohiczyńska
reprezentowana przez Duszpasterza Służby Liturgicznej Diecezji Drohiczyńskiej ks. Marcina
Szymanika, moich danych osobowych / danych osobowych osoby niepełnoletniej, której
jestem przedstawicielem ustawowym w celu uczestnictwa w Diecezjalnym Kursie Lektorskim
2019/2020.
Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 5 pkt 7) Dekretu i może być
cofnięta w każdym czasie.

…………………………………………….………………………………

(miejsce, data i podpis zainteresowanego albo jego przedstawiciela ustawowego)

