
Zgłoszenie do SAKRAMENTU BIERZMOWANIA  

w Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Stanisława BM w Mławie  

należy przekazać do zakrystii lub kancelarii najpóźniej do 9 października br. 

 

Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………..…………. 

Adres zamieszkania ………………………………………………………………………………..…………... 

Numer telefonu ……………………………………………………………………………………..………….. 

Szkoła i klasa ………………………………………………………………………………………..…………. 

Katecheta ………………………………………………………………………………………………..……... 

Data urodzenia i miejscowość …………………………………………………………………………..……... 

Imiona rodziców ……………………………………………………………………………………………….. 

Data i parafia chrztu ……………………………………………………………………………………..…….. 

Numer aktu chrztu ……………………………………………………………………………………..………. 

Data i parafia I Komunii Świętej ……………………………………………………………………...……….. 

Załączam: metrykę chrztu (nie dotyczy ochrzczonych w parafii tutejszej), zgodę na bierzmowanie poza parafią 

zamieszkania (nie dotyczy należących do parafii tutejszej). 

Deklaruję uczestniczyć w niedzielnych i świątecznych Mszach, comiesięcznej spowiedzi, comiesięcznych spotkaniach 

w kościele oraz w obowiązkowym Spotkaniu Młodych „Wake Up” na Hali CLKS „Mazovia” w Ciechanowie 

[15.10.2022, godz. 13.00 – 22.00; wyjazd wspólny /ale nie mający charakteru wyjazdu zorganizowanego/ pociągiem 

(Mława – odjazd o godz. 12.05, Ciechanów – odjazd o godz. 23.04 ) lub we własnym zakresie]. Zobowiązuję się także 

do końca września poprosić o dołączenie na Facebooku do prywatnej grupy o nazwie „Pentecoste 2023 Mława”. 

Przyjmuję do wiadomości to, że zgodnie z art. 13 RODO oraz art. 8 Dekretu KEP: 

1. Administratorem powyższych danych osobowych jest Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Stanisława BM w Mławie, ul. 
Stary Rynek 18, reprezentowana przez ks. Proboszcza Sławomira Krasińskiego;  

2. Inspektorem ochrony danych jest Diecezjalny Inspektor Ochrony Danych; e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl  
3. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb realizacji celu umożliwienia mi przystąpienia do sakramentu 

bierzmowania w Kościele katolickim i udokumentowania tej uroczystości;  
4. Podstawą przetwarzania tych danych jest wymóg prawny oraz moja zgoda;  
5. Dane osobowe wymagane przez prawo będą wpisane do Księgi Bierzmowanych i w ten sposób zarchiwizowane. 

Przetwarzanie dodatkowych danych odbywać się będzie do czasu udzielenia mi sakramentu bierzmowania, a mój 
wizerunek będzie wykorzystywany do czasu wyrażenia skutecznego sprzeciwu lub ustania czasu ewentualnych roszczeń 
według prawa powszechnie obowiązującego;  

6. Szczegółowych informacji na temat danych osobowych, podstawy ich przetwarzania, ewentualnego odbiorcy (np. 
katechety) i innych udziela administrator;  

7. Posiadam prawo dostępu do treści powyższych danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania zgodnie z RODO lub Dekretem KEP.  

8. Posiadam prawo wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych (w sprawach regulowanych prawem świeckim) lub 
Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (w zakresie objętym prawem kanonicznym).  

 

…………………………………….. 

……………………………………..                                                      …………………………………… 
Data i podpisy Rodziców                                          Data i podpis Kandydata do bierzmowania   

 


