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 DEKLARACJA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH  

DZIECKA PIERWSZOKOMUNIJNEGO 

 

W poczuciu odpowiedzialności za wychowanie religijne naszego dziecka,  

po zapoznaniu się z wymaganiami, jakie Kościół i parafia stawia dzieciom i ich 

rodzicom/opiekunom, zgłaszamy nasze dziecko do przygotowania do pierwszej 

spowiedzi i Komunii Świętej i zobowiązujemy się: 

 w każdą niedzielę i święto nakazane uczestniczyć razem z dzieckiem we Mszy 

Świętej,  

 pomagać dziecku w przyswojeniu obowiązującego materiału z Katechizmu, 

 współpracować z osobą prowadzącą w parafii przygotowanie do Pierwszej Komunii 

Świętej oraz systematycznie brać udział w spotkaniach przez nią wyznaczonych,  

 w miarę możliwości uczestniczyć z dzieckiem w nabożeństwach różańcowych, 

roratach, Drodze krzyżowej, nabożeństwach majowych,  

 wspierać nasze dziecko modlitwą i dobrym przykładem życia. 

 

Dane niezbędne do przygotowania i przyjęcia sakramentów 

 

__________________________________________________________________________________________ 
Nazwisko i imię/imiona dziecka 

 

_____________________________________        _____________________________         _____________ 
                   data i miejsce urodzenia dziecka                            data i miejsce chrztu św. dziecka                         nr aktu chrztu 

 

__________________________________________________________________________________________ 
parafia chrztu dziecka 

 

__________________________________________________________________________________________ 
imiona rodziców/opiekunów 

 

__________________________________________________________________________________________ 
parafia zamieszkania 

 

__________________________________________________________________________________________ 
adres zamieszkania 

 

__________________________________________________________________________________________ 
nr telefonu i email rodziców/opiekunów 

 

__________________________________________________________________________________________ 
szkoła i klasa 

 

__________________________________________________________________________________________ 
nazwisko i imię katechety 
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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., oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie  

przez administratora, którym jest  
 

___________________________________________________________________________________________________ 

nazwa parafii 

danych osobowych podanych w niniejszej Deklaracji umożliwiających przygotowanie do pierwszej 

spowiedzi i Komunii Świętej, tj. miejsce urodzenia dziecka, data i parafia chrztu dziecka, nr aktu 

chrztu, imiona rodziców/opiekunów, parafia zamieszkania i adres zamieszkania, nr telefonu i email 

rodziców/opiekunów, szkoła i klasa. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie i może być cofnięta 

w każdym czasie. 
 

         ________________________                                                _______________________________________  

                               data                                            podpisy rodziców/opiekunów  

 

Klauzula informacyjna 

1. Administratorem powyższych danych jest parafia 
 

___________________________________________________________________________________________________ 

nazwa i adres parafii 

2. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb realizacji celu umożliwienia Państwa 

dziecku przystąpienia do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej w Kościele katolickim. 

3. Dane w postaci: imienia i nazwiska dziecka oraz data jego urodzenia są przetwarzane na podstawie 

prawa kanonicznego, natomiast dodatkowe dane - na podstawie Państwa zgody, przez administratora 

danych osobowych. 

4. Inspektorem Ochrony Danych w diecezji jest  ___________________________________________________ 

                                imię i nazwisko 

5. Mają Państwo prawo dostępu do treści tych danych, prawa ich sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania lub usunięcia w zakresie danych dodatkowych. Podanie danych jest dobrowolne jednak 

niezbędne do rozpoczęcia przygotowania dziecka do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej. Odmowa 

ich podania uniemożliwi rozpoczęcie przygotowania i do przystąpienia do pierwszej spowiedzi i Komunii 

Świętej. 

6. Przetwarzanie Państwa danych nie będzie podstawą podejmowania zautomatyzowanych decyzji,  

w tym profilowania. 

7. Dane w postaci: imienia i nazwiska dziecka, data jego urodzenia będą zgodnie z prawem 

kanonicznym wpisane do Księgi I Komunii Świętej i w ten sposób zarchiwizowane. Przetwarzanie 

dodatkowych danych osobowych obywać się będzie do uroczystości rocznicy I Komunii Świętej. 

8. Szczegółowych informacji na temat przetwarzania danych osobowych, podstawy ich przetwarzania, 

ewentualnego odbiorcy (np. katechety), dokładnego okresu przechowywania danych i innych udziela 

administrator. 

9. Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych 

Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01–015 Warszawa, kiod@episkopat.pl) w przypadku uznania,  

że dane przetwarzane są niezgodnie z prawem. 
 

         ________________________                                                _______________________________________  

                              data                                            podpisy rodziców/opiekunów  

Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku dziecka w materiałach publikowanych w mediach 

parafialnych, w zakresie niezbędnym z realizowaną przez parafię działalnością religijną (zgodnie z art. 

81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych). 
 

         ________________________                                                _______________________________________  

                              data                                            podpisy rodziców/opiekunów 


