TOESTEMMING EN PRIVACYVERKLARING TE ONDERTEKENEN DOOR DE
PERSONEN DIE HET OUDERLIJK GEZAG UITOEFENEN
Conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) dient de belanghebbende in te
stemmen met de verwerking van zijn persoonsgegevens in een bestand. De parochie verplicht er
zich toe deze gegevens niet door te geven aan derden. De belanghebbende heeft steeds het recht
om dit bestand in te zien en te laten wijzigen.

Ik die onderteken, verklaar dat ik het ouderlijk gezag uitoefen over
Naam kind ………………………………………………………………………………………………………………
Mijn persoonsgegevens evenals de gegevens van mijn kind mogen verwerkt worden
in een bestand met het doel het doopsel, de eerste communie of het vormsel van
mijn kind mogelijk te maken.
Akkoord
Ik stem ermee in, dat de naam van mijn kind gepubliceerd wordt in publicaties van
de parochie, het parochieblad, Kerk & Leven enz. of websites van de parochie naar
aanleiding van de doop, de eerste communie of het vormsel.
Akkoord

/

niet akkoord

Ik geef toestemming tot het maken en gebruiken van foto’s en beeldfragmenten
voor gebruik in publicaties van de parochie, het parochieblad, Kerk & Leven enz. of
websites van de parochie naar aanleiding van de doop, de eerste communie of het
vormsel.
Akkoord

/

niet akkoord

Ik geef toestemming dat pastorale informatie aan mij wordt bezorgd..
Akkoord

/

niet akkoord

Gedaan te ………………………………………………………op (datum) ………………………………………
Handtekening (voorafgegaan door met de hand geschreven vermelding ‘gelezen en
goedgekeurd’)

EERSTE COMMUNIE 2021 FEDERATIE LENNIK

Wij, ouders van ( naam en voornaam kind in drukletters):
…………………………………………………………………………………………
SCHRIJVEN ONS KIND IN VOOR DE EERSTE COMMUNIE 2021
Wij willen samen met de school en de parochie ons kind mee voorbereiden. Wij willen ons kind
begeleiden naar de voorbereidende vieringen (onder voorbehoud van de vigerende
veiligheidsvoorschriften) .
Datum en handtekening

KIND
Naam: ……………………………………………………………………………………………………………………….
Voornamen (j/m): ……………………………………………………………………………………………………..
Geboorteplaats en –datum: ………………………………………………………………………………………
Gedoopt op ……………………… door ………………………………………………………………………………
In de kerk: ………………………………………………………… te ………………………………………………….
Adres ten tijde van het doopsel: ……………………………………………………………………………………
Huidige parochie: ………………………………………………………………………………………………………
Huidige school en klas (ev. A of B vermelden): ………………………………………………………….
Domiciliëringsadres: ………………………………………………………………………………………………….
Broers en zussen van het kind (voornaam en leeftijd: ……………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
GEGEVENS PERSOON OF PERSONEN OUDERLIJK GEZAG
Naam en voornaam: ………………………………………………………………………………………………….
Domiciliëringsadres: ………………………………………………………………………………………………….
Tel en/ of GSM: …………………………………………………………………………………………………………
e-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………….
Relatie tot kind (vader/moeder): ……………………………………………………………………………….
Naam en voornaam: ………………………………………………………………………………………………….
Domiciliëringsadres: ………………………………………………………………………………………………….
Tel en/of GSM: ………………………………………………………………………………………………………….
e-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………….
Relatie tot kind (vader/moeder): ……………………………………………………………………………….

Ik schrijf mijn kind in voor de viering: (graag je keuze aankruisen)
o Op zaterdag 24 04 2021 om 19 u in Sint Kwintens Lennik:
o Op zondag 25 04 2021 om 9 u 30 in Sint Martens Lennik.
o Op zondag 25 04 2021 om 11 u in Eizeringen.

