RENOVAÇÃO CATEQUESE 2022/2023

NOME ________________________________________________________________________
RENOVA A INSCRIÇÃO PARA O ANO (do 2º. ao 10º) ____________________ DE CATEQUESE
Horário:
QUINTA-FEIRA - Das 18h30 às 19h30 com Eucaristia ao Domingo às 09h45
DOMINGO – Eucaristia às 09h45 e catequese das 11h00 às 12h00
Caso haja alguma alteração dos dados fornecidos anteriormente (ex: morada, contactos
telefónicos, email, etc….) Queiram indicar os novos dados: _______________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
PAGAMENTOS: (Pode ser entregue pessoalmente no início da catequese)
SEGURO ACIDENTES PESSOAIS: 5,00 EUROS
CATECISMO: 7,50 EUROS
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL ________________________________________________

Regulamento Geral da Proteção de Dados
1. Tomei conhecimento de que os dados pessoais constantes do presente formulário, são
tratados no estrito âmbito da missão da Igreja Católica, pela Fábrica da Igreja Paroquial de
St.º António das Antas, Diocese do Porto, apenas para fins relativos ao percurso catequético
do meu educando, o que inclui nomeadamente a sua disponibilização nos órgãos de
informação da Fábrica da Igreja Paroquial de St.º António das Antas, mais consentindo
expressamente na visualização da sua fotografia pessoal nos espaços físicos e digitais afetos à
Igreja Católica, nos termos dos artigos 6º, nº 1, a), e) e f) e 9º, nº 2, d) do Regulamento (EU)
2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, e nos demais termos desse Regulamento.
2. Tomei conhecimento que o órgão responsável pelo tratamento dos dados é a Fábrica da
Igreja Paroquial de St.º António das Antas, com domicílio em Rua de Santo António das Antas,
15, 4200-483 Porto com o email: geral@paroquia-antas.pt.
3. Para segurança dos meus dados, e para garantir que os meus direitos estão a ser cumpridos,
está à minha disposição um Encarregado de Protecção de Dados que poderá ser contactado
através do email: geral@paroquia-antas.pt.
4. Tomei conhecimento que estes dados serão conservados enquanto a missão da Igreja, a
finalidade para que foram recolhidos e tratados assim o exigir.
5. Enquanto titular dos dados tenho direito de solicitar ao responsável pelo tratamento, nos
termos do regulamento geral de protecção de dados, o direito ao acesso aos dados que me
digam respeito, bem como à sua retificação, apagamento, dentro dos limites impostos pelas
leis, à limitação do tratamento, a receber os dados informatizados, num formato estruturado,
de uso corrente e de leitura automática, e o direito de transmitir esses dados a outro
responsável pelo tratamento (portabilidade dos dados). Tem também o direito a retirar o
consentimento, em qualquer altura, caso esse tenha sido fundamento para o tratamento dos
dados.
Dúvidas e envio da ficha de inscrição para o email: geral@paroquia-antas.pt.
Assim, assino a presente declaração de compromisso, consciente da educação que pretendo
para a minha / o meu educanda(o), bem como declaro que tomei conhecimento e aceito a
política de proteção de dados que me foi exposta.
________________________________________________________

Data _______ / ________ / _________

