PŘIHLÁŠKA

do římskokatolického náboženství
Jméno a příjmení: ............................................................................ , datum narození: ....................................................
Pokřtěn(a):  ano* –  ne*, farnost: ..............................................................................................................................
Bydliště: ..................................................................................................................................................................................
V tomto školním roce chodí do ... . třídy na ZŠ ..............................................................................................................
Kontakt na rodiče:

telefon: .........................................., e-mail: ......................................................................................

Přejeme si, aby přistoupil(a) v letošním školním roce k prvnímu svatému přijímání:  ano* –  ne*
(Podmínkou je, aby dítě navštěvovalo vyučování náboženství alespoň druhým rokem.)
Římskokatolická farnost u kostela sv. Mikuláše, Znojmo, IČO 49440446, se sídlem: Mikulášské náměstí 62/13, 669 02 Znojmo, jakožto
správce osobních údajů, informuje tímto zákonné zástupce dítěte, že bude osobní údaje, uvedené v této přihlášce, zpracovávat a uchovávat pro účely evidence účastníků výuky náboženství a poskytování této výuky, v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních
údajů (EU) 2016/679, známém jako GDPR. Osobní údaje nebudou předávány třetím osobám. Data budou uchovávána po dobu nezbytně nutnou pro účely výuky náboženství.

V(e) ............................ dne ...........................................
*hodící se označte křížkem 

...............................................................
podpis jednoho z rodičů
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