
 

BIERZMOWANIE MŁODZIEŻY – KARTA ZGŁOSZENIOWA 
Parafia Rzymskokatolicka św. Dominika, pl. Ofiar Katynia 1, 70-452 Szczecin 

 

Przygotowanie młodzieży do przyjęcia sakramentu bierzmowania odbywa się przy naszym klasztorze w 

ramach duszpasterstwa młodzieży „Drabina”. Przygotowanie trwa dwa lata i obejmuje młodzież z 7 i 8 

klasy szkoły podstawowej.  

Do zapisów wymagane są następujące dokumenty: karta zgłoszeniowa (wypełniona i podpisana przez 

rodzica), akt chrztu (aktualnie wydany), zgoda proboszcza (dotyczy osób spoza parafii św. Dominika). 

Grupa, która w ten sposób powstanie, przygotowuje się do przyjęcia bierzmowania w 2024 roku. 

 

*Wymagane: 

 

Adres e-mail * 

 

Imię i nazwisko *  

Numer telefonu *  

 

Data urodzenia *  

 

Adres zamieszkania *  

 

Parafia zamieszkania *  

 

Parafia chrztu *  

 

Klasa *  

 

Nazwa szkoły *  

 

Numer telefonu do jednego z 

rodziców/opiekunów (proszę 

napisać do kogo) * 

 

Rodzic / opiekun wyraża zgodę na przekazanie powyższych danych osobowych w celu zapisów. * 
 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Rzymskokatolicka Parafia św. Dominika, pl. Ofiar Katynia 1, 70-452 Szczecin. 
2. Parafialnym Administratorem Ochrony Danych jest aktualnie urzędujący proboszcz parafii. 
3. Przekazane przez Państwa dane są nam potrzebne do realizacji zadania, w związku z którym są one przekazywane, w tym w 

szczególności dokumentacja przyjęcia bierzmowania, przekazanie informacji do odpowiedniej parafii oraz sprawy organizacyjne. 
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda. 
5. Odbiorcą Państwa danych osobowych jest Rzymskokatolicka Parafia św. Dominika, pl. Ofiar Katynia 1, 70-452 Szczecin. 
6. Podane przez Państwa dane mogą zostać przekazane innym osobom dla realizacji celów organizacyjnych związanych z przygotowaniem 

do bierzmowania. W razie zajścia takiej potrzeby zostanie podana Państwu informacja o tym na spotkaniu lub drogą komunikacji zdalnej. 
7. Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia zadania lub momentu cofnięcia zgody (z wyjątkiem danych wpisywanych 

do parafialnej Księgi Bierzmowania). 
8. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 

zgodnie z Dekretem. 
9. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych 

narusza przepisy Dekretu. 
10. Podanie przez Państwa wskazanych danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z realizacją wydarzenia. 

11. Informujemy, że Państwa dane przetwarzane są zgodnie z zasadami określonymi w Dekrecie ogólnym w sprawie osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele Katolickim. 
 

 

 

DATA …………………………………………..  PODPIS RODZICA / OPIEKUNA …………………………… 

 


