COMUNITAT DE CRISTIANS
FULL D’INSCRIPCIÓ A LA PREPARACIÓ PREBAPTISMAL
Parròquia de: __________________________________________________________________________
Nom i llinatges dels pares: ____________________________ & _________________________________
Lloc de residència: ______________________________________________________________________
Mòbil: ______________________________ Correu electrònic: ___________________________________
			

NOM DEL NIN/A: ________________________________________________

PREPARACIÓ PREBAPTISMAL
Dia de preparació: Què significa ser cristià __________________________
Dia de preparació: Sagrament del baptisme _________________________
Presentació a la comunitat de creients _____________________________
Preparació del ritual del baptisme _________________________________
Lloc del baptisme: __________________________________________________________________
Dia, mes i any: ______________________________________________________________________
Hora: ________________

CLÀUSULA PROTECCIÓ DE DADES
En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de abril de 2016, relatiu a la
protecció de les persones físiques en lo que respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquetes dades i a la Llei
Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i el seu desenvolupament reglamentari,
l’informam que les seves dades personals / les dades dels seus fills s’incorporen a un fitxer de ................................., responsabilitat de la
Parròquia ..............................., amb la finalitat de gestionar l’esmentada activitat. Li recordam que per poder dur a terme la correcta gestió
del tractament de les seves dades personals és necessari que faciliti les dades correctes i veraces i que es comprometi a comunicar-nosen qualsevol modificació.
A més, li comunicam que la Parròquia ................................ disposa de mitjans propis a Internet com diverses planes web i newsletters i
de publicacions en format paper, on s’informa de les activitats que es duen a terme en la Parròquia ..................... En aquests mitjans es
poden publicar imatges en les quals aparegui vostè / el seu fill.
Mitjançant la signatura d’aquest document, vostè ens autoritza:
1.- Al tractament de les seves dades i imatges, incloses les dels seus fills, pel correcte desenvolupament de l’activitat abans esmentada.
2.- Al tractament de les seves dades i imatges, incloses les dels seus fills, perquè puguin ser publicades en els suports i mitjans propis
de la Parròquia destinades a difusió pública no comercial o a les revistes o publicacions d’àmbit religiós.
Finalment, l’informam que gaudeix de la possibilitat d’exercir gratuïtament els drets accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del
tractament, portabilitat de les dades i decisions individuals automatitzades, adreçant-se per escrit i adjuntant còpia de document oficial
que l’identifiqui, a la Parròquia de ............................., situat al C/ ...................., ... – 07..........., .................. (Illes Balears – Espanya) o be
a l’ adreça electrònica ............................................................, indicant de forma visible el dret concret que vol exercir.
		Nom: ___________________________________________________
		
Nº D.N.I.:________________________________________________
										Signatura:

