Parafia Matki Bożej Niepokalanej w Harmężach
32-600 Harmęże, ul. Franciszkańska 12
e-mail: harmeze@franciszkanie.pl
tel. 33 843 07 11

Kartę proszę wypełnić czytelnie

Karta zgłoszenia na „Spotkania dla narzeczonych”
termin:

Narzeczony

Narzeczona

Imię
Nazwisko
e-mail/ telefon kontaktowy
Miejscowość
Planowana data ślubu

Warunki uczestnictwa i prowadzenia Spotkań dla narzeczonych:
 „Spotkania dla narzeczonych” spełnia wymagania w zakresie katechez przedmałżeńskich (tzw. nauki przedślubne) w
ramach bezpośredniego przygotowania się do sakramentu małżeństwa.
 Całość zajęć zaczyna się w piątek o godz. 17.00 (zakwaterowanie od 16.30) i kończy w sobotę około godz. 19.30.
 Spotkania dla narzeczonych prowadzone są w formie zamkniętej, czyli tylko dla zapisanych wcześniej par narzeczonych,
którzy uczestniczą we wszystkich zajęciach i pozostają w domu rekolekcyjnym przez cały czas trwania nauk (brak możliwości
tzw. „dochodzenia”).
 Uczestnicy spotkań zakwaterowani są w Centrum św. Maksymiliana, w pokojach 2 lub 4 osobowych, osobno kobiety i
osobno mężczyźni. Wykluczone jest wspólne zakwaterowanie pary narzeczonych w jednym pokoju.
 Warunkiem otrzymania zaświadczenia o ukończeniu Spotkań dla narzeczonych jest obecność obojga narzeczonych w
czasie wszystkich zajęć i udział w warsztatach. W przeciwnym wypadku zaświadczenie nie będzie wydane. W przypadku
spóźnienia lub nieobecności na części zajęć, uczestnikom nie przysługuje zwrot kosztów.
 Poszczególne zajęcia w ramach spotkań prowadzą kapłan oraz małżeństwa (doradcy życia rodzinnego). Spotkania
prowadzone są metodą warsztatową z elementami wykładu i dialogu.
 Koszt za udział w Spotkaniach dla narzeczonych wynosi 300 zł od pary. Cena obejmuje: zakwaterowanie, wyżywienie,
materiały szkoleniowe, bufet kawowy.
 Na Spotkania dla narzeczonych obowiązują wcześniejsze zapisy. Po zgłoszeniu swojego uczestnictwa i dostarczeniu
wypełnionej karty zgłoszenia (dostarczenie karty do parafii lub skan karty na e-mail harmeze@franciszkanie.pl/).
W
terminie do 7 dni od zgłoszenia należy dokonać wpłaty zaliczki 100 zł od pary na konto: Bank Pekao SA O/Oświęcim
66
1240 4155 1111 0000 4630 2935, pozostałą kwotę tydzień przed rozpoczęciem nauk na konto lub w dniu rozpoczęcia nauk
gotówką. Dokonanie przedpłaty jest warunkiem ostatecznego przyjęcia na listę chętnych na Spotkania dla narzeczonych. Brak
wpłaty pełnej kwoty w wymaganym terminie skutkuje wykreśleniem z listy. W tytule przelewu należy wpisać nazwiska
narzeczonych i termin spotkań.
 W przypadku rezygnacji przez narzeczonych z uczestnictwa w Spotkaniach dla narzeczonych zadatek nie będzie zwracany.
Jedynie w przypadku odwołania nauk zadatek zostanie zwrócony w całości lub przekazany na konto kolejnego terminu
spotkań (zgodnie z decyzją narzeczonych).
 Spotkania dla narzeczonych odbywa się po zebraniu wymaganej grupy uczestników, dlatego organizatorzy zastrzegają, że
w przypadku niewystarczającej liczby chętnych, spotkania mogą zostać odwołane. Wówczas zapisanym parom przysługuje
pierwszeństwo zapisu na kolejny termin nauk lub prawo rezygnacji i zwrot zapłaconej zaliczki.
 Warunkiem dodatkowym zapisania na listę uczestników Spotkań dla narzeczonych jest akceptacja wyżej wymienionych
warunków i zgoda na przetwarzanie danych osobowych w zakresie koniecznym przy organizacji nauk.
Zapoznałem się z warunkami uczestnictwa i prowadzenia Zapoznałam się z warunkami uczestnictwa i prowadzenia
Spotkań dla narzeczonych i akceptuję je.
Spotkań dla narzeczonych i akceptuję je.
Czytelny podpis narzeczonego

Czytelny podpis narzeczonej

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
przez organizatorów Spotkań dla narzeczonych w związku z
jego organizacją i wydaniem zaświadczenia o moim
uczestnictwie w tych Spotkaniach.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
przez organizatorów Spotkań dla narzeczonych w związku z
jego organizacją i wydaniem zaświadczenia o moim
uczestnictwie w tych Spotkaniach.

Czytelny podpis narzeczonego

Czytelny podpis narzeczonej

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwany dalej
RODO) oraz 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 Matki Bożej Niepokalanej w
Harmężach, 32-600 Harmęże, ul. Franciszkańska 12, reprezentowana przez proboszcza. (dalej:
„Administrator”).
2.
Pani/Pana dane będą przetwarzane wyłącznie w celu: a) organizacji i prowadzenia Spotkań dla
narzeczonych oraz kontaktu w związku z ich organizacją ; b) wydania zaświadczenia potwierdzającego
uczestnictwo w Spotkaniach dla narzeczonych w określonym terminie.
3.
Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: a) dane
osobowe (imię i nazwisko, miejscowość zamieszkania, numer konta bankowego (wpłata/zwrot zaliczki)),
b) dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail), c) informacje o wybranym terminie nauk, o udziale w
w/w naukach lub rezygnacji oraz informacje o dacie planowanego ślubu.
4.
Podstawę prawną przetwarzania stanowi w tym przypadku art. 7 ust. 1 pkt 1 Dekretu, czyli
Pani/Pana zgoda. Przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia w/w zgody w dowolnym czasie, jednak
wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej wycofaniem.
5.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów
związanych z organizacją i przeprowadzeniem Spotkań dla narzeczonych oraz wydania zaświadczenia
potwierdzającego uczestnictwo w tych naukach.
6.
Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą mieć wyłącznie upoważnieni przez Administratora
pracownicy/współpracownicy i tylko w niezbędnym zakresie. W uzasadnionych przypadkach Pani/Pana
dane osobowe mogą być ujawniane przez Administratora odbiorcom poza strukturą Administratora odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być a) Parafia, do której Pani/Pan należy, b) Parafia, w
której będzie zawarty sakrament małżeństwa.
7.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia Spotkań dla narzeczonych
lub do czasu wycofania zgody. Ponadto Pani/Pana dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej
będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa.
8.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują
Pani/Panu następujące prawa: a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych, b)
prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, c) prawo żądania usunięcia danych
osobowych w przypadkach przewidzianych prawem, d) prawo wniesienia żądania ograniczenia
przetwarzania danych osobowych, e) prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych
osobowych.
9.
W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych
narusza przepisy Dekretu, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
(Kościelny Inspektorat Danych Osobowych).
10.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, który mógłby
skutkować zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym decyzji opartych na profilowaniu.
11.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, poza wyjątkiem sytuacji zawartych w pkt. 5, gdy właściwa Parafia ma siedzibę
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

