
PŘIHLÁŠKA 
do římskokatolického náboženství 

Jméno a příjmení:  ....................................................................................  

Datum narození:  ......................................................................................  

Pokřtěn(a):  ❑ ano* – ❑ ne*,  místo:  .......................................................  

Bydliště:  ...................................................................................................  

Žák(yně)  ................  třídy ve školním roce  ...............................................  

Škola:  ......................................................................................................  

Kontakt na rodiče: telefon:  .......................................................................  

 e-mail:  ........................................................................  

V  ...................................  dne  .........................  

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

*hodící se označte křížkem ❑ podpis jednoho z rodičů 

 

Římskokatolická farnost Bílovice nad Svitavou, 
IČO 67011934  se sídlem v Tyršova 413, Bílovice nad Svitavou,, 
jakožto správce osobních údajů, informuje tímto zákonné zástupce dítěte, že bude osobní 
údaje, uvedené v této přihlášce, zpracovávat a uchovávat pro účely evidence účastníků výuky 
náboženství a poskytování této výuky, v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních 
údajů (EU) 2016/679, známém jako GDPR. Osobní údaje nebudou předávány třetím osobám. 
Data budou uchovávána po dobu nezbytně nutnou pro účely výuky náboženství.  

 

Náboženství bude probíhat od 1. 10. 2021 každý pátek na faře: 

1.tř.  – 2.tř.  pátek  – 16.15 – 17.15 na faře 

3.tř.  – 4.tř.  pátek  – 16.15 – 17.15 na faře 

5. tř. – 9. tř. pátek – 18.15 – 19.15 na faře  
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