INFORMACJE DOTYCZĄCE UCZESTNICTWA W NAUKACH PRZEDMAŁŻEŃSKICH
Dekanat:
Jaworzno, św. Wojciecha i św. Katarzyny
Organizator:
parafia pw. św. Wojciecha i św. Katarzyny
Plac św. Jana 17
43-600 Jaworzno
Kontakt:
tel. 32 616 33 09
(kancelaria parafialna w godzinach urzędowania)
Termin:
21.05. – 28.05.2022 r.
Program:
Data i godz.

1.

21 maja 2022 r.
(sobota)
godz. 8.00

2.

28 maja 2022 r.
(sobota)
godz. 8.00

Miejsce

Uwagi

Msza św.
(dolny kościół)
po Mszy św. katechezy
dla narzeczonych
Msza św.
(dolny kościół)
po Mszy św. katechezy
dla narzeczonych

+ 2 spotkania w poradni życia rodzinnego
ustalane indywidualnie przez narzeczonych z doradcą życia rodzinnego
(kontakt: kramarczykmaria@gmail.com)

Prosimy o uważne zapoznanie się
z informacjami znajdującymi się na stronie parafii
https://www.kolegiata.jaworzno.pl/index.php/ogoszenia/38-biece/polecamy/2760-kurs-przemalzenski-2021

oraz z poniższymi informacjami:
1. Przygotowanie narzeczonych do ślubu jest realizowane w formie 2 spotkań
odbywających się w kościele pw. św. Wojciecha i Katarzyny (dolny kościół). Prosimy, aby na
nauki w podanym wyżej terminie zapisywały się pary, które planują zawarcie sakramentu
małżeństwa
w
najbliższych
miesiącach.
Podczas
spotkań
w
kościele
obowiązuje zachowanie zasad sanitarnych.
2. Obowiązuje wcześniejsze zgłoszenie udziału w naukach. Zgłoszenia należy dokonać
telefonicznie pod numerem kancelarii parafii św. Wojciecha w Jaworznie w godzinach jej
pracy. Godziny pracy kancelarii można znaleźć tutaj:
http://www.kolegiata.jaworzno.pl/index.php/kancelaria
3. Przed spotkaniem prosimy o wydrukowanie i wypełnienie przez narzeczonych
znajdującego się poniżej formularza zawierającego zgodę na przetwarzanie danych
osobowych. Formularz wypełnia osobno narzeczony i narzeczona. Wypełniony i podpisany
formularz narzeczeni przynoszą na pierwsze spotkanie i przekazują prowadzącemu.
4. Po odbyciu nauk każda para ustala indywidualnie spotkania w poradni życia rodzinnego
Kontakt do osoby prowadzącej: kramarczykmaria@gmail.com Podczas spotkań
prowadzonych przez doradcę prosimy o zachowanie zasad bezpieczeństwa (obowiązuje
zasłonięcie ust i nosa przy pomocy maseczki).

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W PRZYGOTOWANIU DO MAŁŻEŃSTWA
Imię i nazwisko:

……………….……………………………………………………..............................

Planowana data ślubu:

…………………………………………………….....................................................

Parafia ślubu:

………………………………………………………………………………………….

E-mail:

………………………………………………………………………………………….

Numer telefonu:

………………………………………………………………………………………….

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. (dalej: Dekret) oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych przez administratora, którym jest parafia pw. św. Wojciecha i Katarzyny
w Jaworznie.
Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 5 pkt 7 Dekretu i może być cofnięta
w każdym czasie.
…………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….
(data i podpis)

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 Pani/Pana danych osobowych jest parafia pw. św. Wojciecha i Katarzyny w Jaworznie (adres: 43-600
Jaworzno, Plac św. Jana 17, telefon: 32 616 33 09,
imię i nazwisko proboszcza: ks. Eugeniusz Cebulski);
2) inspektorem ochrony danych w Diecezji Sosnowieckiej jest: ks. Tomasz Smalcerz, e-mail:
inspektor@diecezja,sosnowiec.pl; 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zorganizowania przygotowania
bezpośredniego do małżeństwa (katechezy przedślubne i spotkania z doradcą życia rodzinnego) oraz w celach archiwalnych;
4) podstawą przetwarzania tych danych jest Pani/Pana zgoda; 5) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Wydział
Duszpasterstwa Rodzin Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu; 6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej
kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 7) Pani/Pana dane osobowe będą
przetwarzane przez administratora do końca okresu przygotowania do zawarcia małżeństwa, a przez Wydział
Duszpasterstwa Rodzin Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu przez okres konieczny do realizacji celów archiwalnych;
8) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania zgodnie z Dekretem; 9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych
(Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01–015 Warszawa, kiod@episkopat.pl), jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu.

Potwierdzam zapoznanie się z ww. klauzulą ……….…………………………………………………………………………….
( data i podpis)

