ŽÁDOST O KANONICKOU MISI KE KATECHETICKÉ SLUŽBĚ PRO KATECHETU

Titul: ................................ Jméno: ……………………………..Příjmení:..............................................
Datum narození:…………..………………… Datum křtu:………………………………Datum biřmování:…………………………….
Bydliště (ulice, č.p., obec, PSČ): ..........................................................................................
Kontakt: telefon (domů, do zaměstnání, mobil)………………………………e-mail: ………………………………………………….
Nejvyšší dosažené všeobecné vzdělání (stupeň, typ): …………………………………………………..……………………………….
Katechetická formace (teologická fakulta – obor, katechetický kurz, apod.)………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Typ katechetické služby, které bude jmenovaný vykonávat (zaškrtněte, příp. dopište):

□
□
□
□
□
□

farní katecheze dětí
výuka náboženství na základní škole
výuka náboženství na střední škole
skupinová příprava dětí ke svátostem
skupinové přípravy na sv. biřmování

□
□
□
□
□

skupinové přípravy na sv.manželství
katecheze dospělých
katecheze seniorů
katechumenát
biblické hodiny

jiná katechetická činnost…………………………………………………………………………………………………………………………..

Farnost/farnosti (název i obec), kde katecheta působí: .................................................................
............................................................................ Vikariát: ...........................................
___________________________________________________________________________________________
Potvrzuji, že podle mých poznatků je jmenovaný křesťan dobrých mravů a pověsti, zralý ve víře, žijící
v plném společenství s katolickou církví (včetně svátostí). Má dostatečné katechetické, teologické i
pedagogické znalosti a schopnosti ke své službě.
Jméno a přesná adresa duchovního správce, který o kanonickou misi žádá: ........................................
.....................................................................................................................................

V .........................

dne ...................

................................... razítko:
podpis duchovního správce

Přijímám katechetickou službu, ke které se vztahuje tato žádost o kanonickou misi, a souhlasím, aby
Biskupství českobudějovické uchovávalo a zpracovávalo mé osobní údaje pro potřeby katechetické služby
v Českobudějovické diecézi:

V .........................

dne ...................

…………………………………………………………..

podpis katechety
___________________________________________________________________________________________
Žádost s přiloženou kopií dokladu o teologickém vzdělání adresujte na:
Diecézní katechetické středisko, Biskupská 4, 370 21 Č.Budějovice, e-mail: dks@bcb.cz

Na základě udělení kanonické mise k výuce náboženství zpracovává Biskupství českobudějovické,
IČ 00445118 se sídlem Biskupská 132/4, 370 01 České Budějovice (dále jen "správce") osobní údaje
katechetů v rozsahu jméno, datum narození, bydliště, datum křtu, datum biřmování, telefonní
číslo a e-mailová adresa.
Tyto osobní údaje jsou zpracovávány z titulu plnění smlouvy spočívající v udělení kanonické mise a
z titulu oprávněného zájmu správce spočívajícího v zajišťování žádoucí úrovně kvality výuky
náboženství, informování katechetů o nových postupech a případných povinnostech a vedení
evidence osob vykonávajících službu.
V případě odnětí kanonické mise mohou být osobní údaje dále zpracovávány z titulu oprávněného
zájmu správce spočívajícího v zajištění, aby službu nevykonávaly nevhodné osoby.
Osobní údaje mohou být předávány jiným církevním právnickým osobám, a to pouze pro účely
výkonu kanonické mise.

V .........................

dne ...................

…………………………………………………………..
podpis katechety

