
(pieczęć parafii) 

DIECEZJALNY KURS CEREMONIARZA 2022 
(dla chłopców, którzy ukończyli klasę VII szkoły podstawowej, z minimum dwuletnim stażem w służbie liturgicznej) 

Zgłoszenie  uczestnika 
 

Wyrażam zgodę na wszystkie zjazdy i uczestnictwo mojego syna 

................................................................................, ur. ..................................... 

 (imię i nazwisko dziecka) 

 

.................................................................................................................................................. 

    (adres zamieszkania, tel. rodzica) 

w Diecezjalnym Kursie Ceremoniarza, który rozpocznie się 22 sierpnia 2022 roku, a 

zakończy w listopadzie 2022 roku w Pelplinie. Jednocześnie oświadczam, że dziecko jest 

ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków. W razie zaistniałej potrzeby, 

wyrażam zgodę na udzielenie mojemu dziecku pomocy medycznej.  

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 jest Diecezja Pelplińska z siedzibą przy ul. Biskupa Dominika 11, 83-130 

Pelplin.  

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych: notariuszkurii@diecezja-pelplin.pl 

3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda.  

4. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celów 

Diecezjalnego Kursu Ceremoniarza (dalej: DKC). 

5. Celem przetwarzania danych jest realizacja programu DKC oraz komunikacja między 

odpowiedzialnymi i uczestnikami DKC. 

6. Dane będą przetwarzane przez okres jednego roku od dnia zakończenia DKC lub do momentu 

wycofania zgody.  

7. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, a także usunięcia i ograniczenia 

przetwarzania jednak w przypadkach przewidzianych prawem.  

8. Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

9. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane. 

10. Dane nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej.  

11. Jeżeli uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Dekretu, przysługuje 

Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Kościelny Inspektor Ochrony 

Danych.  

 

 _______________________________   ________________________________ 

             Miejscowość i data               Podpis rodzica/opiekuna prawnego 
 

 

 

 

 

 

 

Wyrażam zgodę na rejestrowanie oraz rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka przez 

Diecezję Pelplińską z siedzibą przy ul. Biskupa Dominika 11, 83-130 Pelplin, utrwalonego za 

pomocą fotografii oraz filmu podczas trwania DKC, który trwać będzie w okresie od 22 

sierpnia 2022 roku, a zakończy w listopadzie w 2022 roku w Pelplinie. 

 

 _______________________________   ________________________________ 

             Miejscowość i data           Podpis rodzica/opiekuna prawnego 
 

ZGODA KSIĘDZA PROBOSZCZA/KSIĘDZA WIKARIUSZA 

Oświadczam, że ......................................................................................................... należy do 

służby liturgicznej naszej parafii i wyrażam zgodę, aby uczestniczył w Kursie na 

Ceremoniarza, prowadzonym przez Diecezjalne Duszpasterstwo Służb Liturgicznych  

Diecezji Pelplińskiej. 
 

                ________________________________ 

                        Podpis ks. Proboszcza/ks. Wikariusza 


