Opgaveformulier
Eerste Communie
s.v.p. inleveren voor
5 oktober

Jan Deckersstraat 22
Heeze
T: 040 - 2261215
communieheeze@parochienicasius.nl
www.parochienicasius.nl

Door het invullen en ondertekenen van dit opgaveformulier geeft u aan dat uw zoon/dochter kiest voor het
deelnemen aan de communievoorbereiding en dat u als ouders/verzorgers instemt met deze keuze.
Voornaam*:

Voorletters*:

Tussenvoegsel:

Achternaam*:

Adres*:

Postcode*:

Woonplaats*:

Gegevens verbergen?*

Telefoonnr.**:

Geboortedatum*:

Ja / Nee**

Doopdatum*:
E-mailadres*:
Geslacht:

Doop kerk *
Man / Vrouw

School*:

Doop plaats*
Plaats*:

Groep*:

Contactgegevens ouder/verzorger1
Naam*:

Telefoonnr.**:

E-mailadres*:

Handtekening*

Contactgegevens ouder/verzorger 2
Naam*:

Telefoonnr. *:

E-mailadres*:

Handtekening*

Beeldmateriaal
Tijdens de viering van de eerste communie worden er foto’s en een video gemaakt. Deze video wordt beschikbaar
gesteld aan de ouders van de communicanten.
**Ik heb wel/geen bezwaar tegen het maken van deze video/foto’s
**Ik heb wel/geen bezwaar tegen het beschikbaarstellen van deze video/foto’s aan de ouders van de communicanten.
Via onze website en social media kanalen houden we iedereen graag op de hoogte van de activiteiten van onze
parochie. Hierbij maken we gebruik van foto’s en video’s.
**Ik heb wel/geen bezwaar tegen het plaatsen van naam, foto’s en video’s waarop ik of mijn kind mogelijk te zien zijn.
Op en aanmerkingen gelieve aan de achterkant van dit formulier noteren.
*Deze gegevens zijn verplicht om in te vullen
** Doorhalen wat niet van toepassing is; wanneer de gegevens verborgen zijn, zijn ze niet inzichtelijk voor iedereen die de ledenlijst van de werkgroep mag gebruiken.
Alleen personen binnen de groep die de gegevens functioneel nodig hebben (zoals de ledenadministratie) hebben hiermee inzicht in de strikt noodzakelijke gegevens.
Uw gegevens worden door onze parochie met de grootste zorgvuldigheid behandeld. Persoonsgegevens ten behoeve van de aanmelding van de communie worden
opgenomen in de basisadministratie. Hierop is de privacywetgeving (AVG/GDPR) van toepassing. Voor meer info www.parochienicasius.nl
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