
Adres zamieszkania (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu/mieszkania)

Telefon E-mail

PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY BIBLIJNEJ
NA DWULETNI KURS BIBLIJNY

Miejsce 
na wklejenie 

fotografii

Wykształcenie 

Znajomość języków obcych

Kościół, którego jestem członkiem

Parafia, do której uczęszczam

Data i miejsce chrztu

r.  w

podpismiejscowość, data

Imię (imiona)

Nazwisko

Nazwisko rodowe

Imiona rodziców

Data i miejsce urodzenia

r.   w

Obywatelstwo

Centrum Kształcenia Wolontariuszy Szkoła Biblijna Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP
ul. Misyjna 8 | 43-445 Dzięgielów | tel. (33) 852 97 81 | szkola@cme.org.pl | www.cme.org.pl

Administratorem danych osobowych jest Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, 43-445 Dzięgielów, ul. Misyjna 8. 
Dane osobowe są przetwarzane w związku z pełnionymi funkcjami statutowymi, korzystając przy tym z autonomii oraz niezależności gwarantowanej 
w szczególności przez art. 25 ust. 5 i art. 53 ust. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz Ustawę z dnia 13 maja 1994 r. 
o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1994 r. Nr 73, poz. 323 z późn. zm.). Dane osobowe 
mogą być przekazywane do innych administratorów w ramach struktur Kościoła oraz w zakresie operacji finansowych do podmiotów świadczących
usługi księgowe.
Okres przetwarzania danych jest zgodny z prawem kościelnym lub odpowiednimi przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo: a. żądania od administratora dostępu do danych osobowych  jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, b. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, c. do przenoszenia danych, przy czym danych przetwarzanych w związku 
z wypełnianymi funkcjami statutowymi nie można usunąć; d. wniesienia skargi do Komisji Ochrony Danych Osobowych Kościoła Ewangelicko-Augsbur-
skiego w Rzeczypospolitej Polskiej na adres ul. Miodowa 21, 00-246 Warszawa lub elektronicznie kodo@luteranie.pl.
Podanie danych osobowych stanowi wymóg przyjęcia do Szkoły Biblijnej. Jeśli do przetwarzania danych osobowych wymagana jest zgoda osoby, której 
dane dotyczą, ma ona prawo ją cofnąć w każdym czasie.

Zaangażowanie w życie kościelne


