
Přihláška k výuce náboženství pro školní rok 2022/23 

 
 

Jméno a příjmení žáka:   

 

Datum narození:  

 

Bydliště:  

 

Školní ročník:  

 

Škola: 

 

Jméno a příjmení zákonného zástupce:  

 

Kontakty zákonného zástupce: 

  

Telefon:                                                             Email: 

 

 

 

Podpis zákonného zástupce:….…………………………………………………………….. 

 

 

První hodina náboženství bude v úterý 13.9.2022 v ZŠ Rašovice. Časy budou případně 

mírně posunuty podle rozvrhu dětí. 

 

Náboženství bude v úterý v čase: 

1. třída 12:00 – 12:40 

2., 3. třída 12:45 – 13:30 

4.,5. třída 13:45 – 14:30 

 

Kontaktní údaje: 

P. Tomáš Fránek, farář                                                       Sestra Gregoria Erlebach 

Mírová 203                                        Zahradní 1433   

685 01 Bučovice            684 01 Slavkov u Brna  

tel: 777 210 010            tel: 732 219 155  

email: bucovice@dieceze.cz          email: gregoria.ssnd@gmail.com 
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Informace o zpracování osobních údajů 

Římskokatolická farnost Bučovice, IČO 61729795 se sídlem Mírová 203, 685 01 Bučovice, (dále jen „správce“), tímto 

prohlašuje, že ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti 

se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) 

zpracovává osobní údaje subjektů údajů pro svou činnost, a je tedy správce osobních údajů (tj. osobou, která určuje 

způsoby a účely zpracování osobních údajů) a dále zpracovává osobní údaje také jako zpracovatel. 

Zpracování osobních údajů a jejich účel 

Římskokatolická farnost Bučovice (dále jen ŘK farnost) zpracovává osobní údaje v souvislosti s činností farnosti v 

následujících oblastech: 

• agenda související se správou a chodem církve (přihlášky do výuky náboženství, atd.), 

• personalistická agenda (zaměstnanci), 

• agenda související s přijímáním svátostí (matriční knihy), 

• správa majetku a souvisejících smluvních vztahů, 

• pořádání školení, kurzů, táborů a dalších akcí pro veřejnost,  

• marketingová sdělení (pozvánky na akce), 

• pořádání dobročinných sbírek, 

• správa zřizovaných právnických osob. 

Při zpracování osobních údajů se správce řídí platnou legislativou a zákonem stanovenými lhůtami tak, aby 

nedocházelo k porušování práv subjektů údajů. Doba zpracovávání údajů vychází ze zákona č. 499/2004 Sb., o 

archivnictví a spisové službě, zákona č. 565/1991 Sb., o účetnictví a ze smluvních podmínek poskytovatelů dotací a 

nadačních příspěvků. 

Předávání údajů jiným osobám 

V rámci zpracování osobních údajů je v některých případech nutné předat osobní údaje jiné osobě. ŘK farnost se 

snaží předávání minimalizovat, v některých případech je ale nezbytné pro splnění povinností správce ze zákona, 

smlouvy nebo v rámci činnosti církve. Ve všech případech, kdy správce předává osobní údaje jiné osobě, dbá správce 

o zajištění maximální ochrany práv subjektů údajů. 

ŘK farnost sdílí údaje s těmito stranami: 

• Biskupství brněnské 

• Služby třetích stran – ŘK farnost využívá při své činnosti služby společností Facebook, Google a YouTube. Tyto 

třetí strany mohou shromažďovat nebo získávat určité informace o tom, jak používáte služby, včetně získávání 

informací prostřednictvím používání souborů cookies, pixelů, beacons a podobných technologií. ŘK farnost nemá 

kontrolu nad tímto shromažďováním dat a nad postupy těchto společností. Buďte opatrní a přečtěte si prohlášení o 

ochraně osobních údajů platná pro webové stránky a služby třetích stran, které používáte a zkontrolujte svá 

nastavení. 

Práva subjektů údajů 

• Máte právo požadovat informaci, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme a zažádat o kopii všech osobních 

údajů, které o Vás zpracováváme. 

• Požádat o opravu nepřesných osobních údajů nebo o doplnění neúplných osobních údajů. 

• Odvolat souhlas se zpracováním údajů pro účely, kde je požadován. 

• Požádat o výmaz Vašich osobních údajů nebo omezení zpracování osobních údajů. 

Svá práva můžete uplatnit kontaktování správce na e-mailové adrese bucovice@dieceze.cz nebo na tel.: 

+420 777 210 010. 

Pokud nebudete s vyřízením Vaší žádosti spokojeni, můžete se obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních 

údajů. 

Je naším zájmem zpracovávat osobní údaje zákonně a řádně a nepoškozovat vaše práva. Pokud máte pochybnosti, že 

se nám to daří, budeme rádi, když nás na to upozorníte. 

 

 

 

 

Souhlas zákonného zástupce se zpracováním osobních údajů          …..………………………………………………… 

           podpis   

  


