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KARTA INFORMACYJNA KATECHETY 

 

 

 
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) informuje się, że: 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest diecezja pel-

plińska z siedzibą przy ul. Biskupa Dominika 11, 83-130 Pelplin, reprezentowana przez Biskupa Pelplińskiego; 

2. w diecezji pelplińskiej został powołany inspektor ochrony danych: notariuszkurii@diecezja-pelplin.pl; 3. 

Pani/Pana dane będą przetwarzana na podstawie prawa kanonicznego i niniejszej zgody; 4. Pani/Pana dane 

osobowe będą przechowywane przez okres trwania misji kanonicznej, po tym okresie zostaną zarchiwizo-

wane; 5. celem przetwarzania Pani/Pana danych jest: wydawanie i wycofywanie misji kanonicznych; wyda-

wanie opinii dotyczącej pracy nauczycielskiej; formacja permanentna; korespondencja urzędowa drogą tra-

dycyjną i elektroniczną; działania analityczne; 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do pu-

blicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 6. posiada Pa-

ni/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania zgodnie z Dekretem; 7. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale 

konieczne dla celów związanych z wydaniem misji kanonicznej; 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą prze-

twarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane; 9. W przypadku niewłaściwego przetwarzania 

danych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Kościelny Inspektor 

Ochrony Danych (Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Oświadczenia 

 

Każdego nauczyciela religii w diecezji pelplińskiej obowiązuje znajomość i przestrzeganie „Wytycznych doty-
czących ochrony dzieci i młodzieży w diecezji pelplińskiej”, wydanych przez Biskupa Pelplińskiego dnia  
28 lutego 2020 r. jako dekret ogólny.  

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że zapoznałem się z Wytycznymi, rozumiem treść tego dokumentu  
i zobowiązuję się do przestrzegania wszystkich jego zapisów. 
 
 
        …………………………..……………………………………                                                                     …………………………..…………………………………… 
                                 miejscowość i data                                                                                                              własnoręczny czytelny podpis katechety 
 

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej 
Pelplińskiej w celach organizacji pracy katechetycznej w Diecezji Pelplińskiej. 
 

 
        …………………………..……………………………………                                                                     …………………………..…………………………………… 
                                 miejscowość i data                                                                                                              własnoręczny czytelny podpis katechety 
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Dane osobowe 

Nazwisko:  

Imię: Siostry – imię zakonne: 

Data urodzenia:  Miejsce urodzenia: 

 

Adres zamieszkania 

Miejscowość: Ul.: Nr 

Kod pocztowy: Poczta: 

Tel. kontaktowy: E-mail: 

 

Wykształcenie i miejsce pracy 

Świeckie (tytuł naukowe): Teologiczne (kopia dyplomu):  

Pobyt w zakonie lub w seminarium:  NIE    TAK    Przyjęte posługi lub święcenia: 

Parafia (miejsca pracy): Dekanat: 

Szkoła 
(podać typ 

szkoły i uczony 

przedmiot) 

1)  liczba godzin: 

2) liczba godzin: 

3) liczba godzin: 

4) liczba godzin: 

 

Awans zawodowy 

kontraktowy mianowany dyplomowany 

 

Załączniki: 
Należy dołączyć kserokopie dyplomów świadczących o wykształceniu teologicznym, przygotowaniu  

pedagogicznym oraz o stopniu awansu zawodowego. 

 

 

…..… - ..…… - ………….… 
 

…..… - ..…… - ………….… 
 

…..… - ..…… - ………….… 


