
Přihláška na výuku katolického náboženství 
pro školní rok 2022 – 2023 

pro jedno dítě 

Vyplněnou přihlášku odevzdejte prosím na faře nebo v kostele do 
konce září. Informace u P. Václava Nováka, tel. 732 973 747. 

 
Jméno a příjmení dítěte ……………………………………… 

Datum narození ……………................. 

Bydliště ……............................................................................................. 

Škola ………..................................................... Třída .................... 

Pokřtěn(a): ANO  x  NE  Po prvním svatém přijímání: ANO  x  NE 

Počet let absolvované výuky: ……………. 

Kontaktní údaje na rodiče: 

Jméno a příjmení …….………………………………….......... 

Tel ………………...……….  E-mail  ……………...…………………………….. 

 
Poučení o ochraně osobních údajů (akce – výuka náboženství) 

 
V souvislosti s přihlášením Vašeho dítěte na výuku náboženství, kterou pořádá 
Římskokatolická farnost – děkanství Sobotka, IČ 47474092, se sídlem Malé náměstí 
2, 507 43 Sobotka, jste poskytl(a) Vaše osobní údaje a osobní údaje Vašeho dítěte. 
 
Vámi poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány organizátorem akce výhradně 
pro potřeby a zajištění této akce. Nebudou předány třetím osobám a bez souhlasu 
nebudou využity pro jakékoliv další účely, včetně zvaní na obdobné typy akcí v 
budoucnu. Vámi poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání akce a 
dále po dobu nutnou k jejímu vypořádání. Bližší informace k této problematice Vám 
rád poskytne organizátor akce. 
V souvislosti s ochranou osobních údajů a v souladu se svými povinnostmi podle 
GDPR jmenovala Římskokatolická farnost – děkanství Sobotka pověřence pro 
ochranu osobních údajů. V případě jakýchkoli přání nebo dotazů jej můžete 
kontaktovat poštou na adrese Dómské náměstí 1/1, 412 88 Litoměřice, telefonicky 
na čísle 703 454 451 nebo prostřednictvím e-mailu na adrese gdpr@dltm.cz. 
 

V ………………………. dne ………..  ______________________
       podpis rodiče



Přihláška na výuku katolického náboženství pro školní rok 2022 – 2023 
pro více dětí 

 

Jméno a příjmení dítěte Datum nar. Škola Třída Pokřtěn 
(A/N) 

Po 1. sv. 
přijímání (A/N) 

Počet let 
absolvované 

výuky 

       

       

       

 
Kontaktní údaje na rodiče: 

Jméno a příjmení …….………………………………….......... 

Bydliště: ………………………………………………………………. 

Tel ………………...……….  E-mail  ……………...…………………………….. 

Poučení o ochraně osobních údajů (akce – výuka náboženství) 
 
V souvislosti s přihlášením Vašeho dítěte na výuku náboženství, kterou pořádá Římskokatolická farnost – děkanství Sobotka, IČ 47474092, se sídlem Malé náměstí 2, 
507 43 Sobotka, jste poskytl(a) Vaše osobní údaje a osobní údaje Vašeho dítěte. 
Vámi poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány organizátorem akce výhradně pro potřeby a zajištění této akce. Nebudou předány třetím osobám a bez souhlasu 
nebudou využity pro jakékoliv další účely, včetně zvaní na obdobné typy akcí v budoucnu. Vámi poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání akce a dále 
po dobu nutnou k jejímu vypořádání. Bližší informace k této problematice Vám rád poskytne organizátor akce. 
V souvislosti s ochranou osobních údajů a v souladu se svými povinnostmi podle GDPR jmenovala Římskokatolická farnost – děkanství Sobotka pověřence pro ochranu 
osobních údajů. V případě jakýchkoli přání nebo dotazů jej můžete kontaktovat poštou na adrese Dómské náměstí 1/1, 412 88 Litoměřice, telefonicky na čísle 703 454 451 
nebo prostřednictvím e-mailu na adrese gdpr@dltm.cz. 

 

V ………………………………….. dne ………..    ______________________   
       podpis rodiče 


