
 
DEKLARACJA RODZICÓW 

 

………………………………………………………………………………… 
Imię i Nazwisko dziecka 

Chcąc, aby dziecko przystąpiło do Pierwszej Komunii Świętej w parafii św. Dominika, zobowiązuję się 

do przygotowania go poprzez: 

1. Uczestnictwo we Mszy Świętej w każdą niedzielę.  

2. Nauczenie dziecka modlitwy (wyrobienie umiejętności samodzielnej modlitwy oraz znajomość 

wymaganych modlitw i prawd wiary: Znak Krzyża, „Ojcze nasz”, „Zdrowaś Maryjo”, 10 Przykazań 

Bożych, „Wierzę w Boga”, 6 prawd wiary, 7 Grzechów głównych, 7 Sakramentów, 5 Przykazań 

kościelnych, 5 Warunków dobrej spowiedzi, Formuła spowiedzi, Akty wiary, nadziei, miłości, żalu, 

„Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu”, „Pod Twoją obronę”, „Aniele Boży Stróżu mój”, „Chwała Ojcu 

i Synowi i Duchowi Świętemu…”). 

3. Obecność na spotkaniach przygotowawczych i pomoc w wykonaniu zadań pomiędzy spotkaniami. 

 

Do przygotowań należy także udział dziecka w katechezie szkolnej i przyswojenie przez nie omawianego 

materiału; zadbanie by dziecko posiadało różaniec, medalik, świecę i albę na uroczystość I Komunii  

oraz zatroszczenie się o udział dziecka w szkolnych rekolekcjach wielkopostnych.  

Dane dziecka i rodziców/opiekunów*  

Nazwisko i imię dziecka:   _________________________________________________ 

Adres zamieszkania i parafia: _______________________________________________  

Imiona rodziców (opiekunów):  _____________________________________________  

Nr telefonu rodziców (opiekunów): __________________________________________  

E-mail: ________________________________________________________________ 

Szkoła/nazwisko i imię katechety: __________________________________________  

Data i miejsce urodzenia dziecka: ___________________________________________  

Rok i parafia chrztu świętego: ______________________________________________  

Dołączam aktualne świadectwo chrztu dziecka oraz zgodę proboszcza parafii zamieszkania. 

Wyrażam zgodę na przekazanie powyższych danych osobowych dla celów związanych z 

przygotowaniem do I-Komunii świętej w parafii św. Dominika 

 

 
Miejsce i data ………………………………  Podpisy rodziców/opiekunów prawnych ……………………...….... ………………………….…. 
 

* 
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 I Komunii, 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 (z wyjątkiem adresu zamieszkania i daty urodzenia dziecka) mogą zostać przekazane innym osobom dla realizacji 

celów organizacyjnych związanych z przygotowaniem do I-Komunii (np. skarbnikowi). W razie zajścia takiej potrzeby zostanie podana 

informacja o tym na jednym ze spotkań lub drogą komunikacji zdalnej. 
7. Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia zadania lub momentu cofnięcia zgody (z wyjątkiem danych wpisywanych do 

parafialnej Księgi Komunii Świętych). 
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 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. 


