Kostelní nám. 188/15, 350 02 Cheb, IČ 47722347, tel. 731 619 762, farnost@farnostcheb.cz

Záznamový arch farní kartotéky

Cheb, Dolní Žandov, Lipová, Milíkov, Nebanice, Odrava, Okrouhlá, Pomezí, Tuřany
Římskokatolická farnost Cheb je společenstvím katolických křesťanů, kteří chtějí
v Kristově Duchu, na biskupem svěřeném území, pod vedením faráře a ve spolupráci
se všemi lidmi dobré vůle ŽÍT ŽIVOT SLOUŽÍCÍ ŽIVOTU, tj. žít z Kristovy radostné
zvěsti a sloužit jejímu šíření ve službě všem lidem, zvláště těm nejpotřebnějším.
Vážení a milí farníci, pravidelní i občasní návštěvníci našeho kostela i všichni, kterým je naše
farnost nějak sympatická! Dostává se vám do rukou lejstro, které se sice tváří navýsost vážně,
ale za kterým se skrývá opravdová radost z evangelia. Ani vy si tuto radost nenechejte vzít! 
Proč? Protože tuto radost chceme sdílet s co nejvíce lidmi, a to už chce nějakou tu organizaci!
A tohle je jeden ze způsobů, jak si říct, že patříme k sobě a že chceme jít společnou cestou.
Proč lejstro? Protože bychom vám i nadále rádi občas zatelefonovali, nebo poslali nějakou
zprávu o životě farnosti. A to podle nových pravidel pro ochranu osobních údajů bez lejstra
s vaším novým písemným souhlasem nejde. Bez vyplnění tohoto archu tedy nebudeme moci
uchovávat kontakty, které na vás již máme, neřkuli ty, které nám tímto teprve svěříte.
Jak na to? Asi nejlepší je arch vyplňovat společně s někým z pastorační rady, protože bychom
byli rádi, kdyby byl nejen úředním lejstrem, ale i příležitostí k osobnímu setkání. Radní
odchytíte nejlépe po nedělní mši, nebo kontaktujte farní kancelář se žádostí, aby se vám ozvali.
Můžete ovšem arch vyplnit i sami a odevzdat do Hroznatovy mísy, faráři, či ve farní kanceláři.
Děkujeme za Vaši důvěru, kterou nám vyplněním archu projevujete. Moc nám to pomůže.
Za pastorační radu a farní tým,

Petr Hruška, farář, tel. 608 656 557, farar@farnostcheb.cz

Příjmení:

Jméno:

Kontaktní adresa:
telefon / mobil:

e-mail:

Narození (datum či alespoň rok, případně místo):
Iniciační svátosti:

Křest ANO – NE

Biřmování ANO – NE

Přijímání ANO – NE

Chcete-li, můžete zde (či na druhé straně) uvést další podrobnosti (např. rok křtu,
uvěření, biřmování, svatby, přijetí do církve či katechumenátu; rodinný stav, církevní či civilní
manželství / ovdovění / rozluka / rozvod / partnerství; jména, stáří, či počet dětí ve vaší péči;
příslušnost k nějaké spiritualitě, hnutí či skupině ve farnosti; vaše specifické potřeby apod.):

Záznamový arch farní kartotéky – Str. 2

Svůj vztah k Římskokatolické farnosti Cheb vyjádřete, prosíme, zaškrtnutím JEDNÉ
z následujících tří variant, která je vám NEJBLIŽŠÍ (můžete upřesnit vlastními slovy):
 Jsem součástí Římskokatolické farnosti Cheb (což znamená, že se považuji, či toužím
se považovat, za součást tohoto farního společenství a souzním s jeho posláním, a proto se
také dle svých možností a své konkrétní situace podílím, či se chci jakkoli sebenepatrněji
podílet na jeho životě a službě lidem v Chebu a okolí v duchu Kristovy radostné zvěsti).
 Římskokatolická farnost Cheb je pro mě důležitá (což znamená, že v této farnosti třeba
i chodím do kostela, nacházím zde inspiraci, využívám jejích služeb, dobrovolničím nebo
občas s něčím pomohu, či farnost různě podpořím apod., ale za součást tohoto farního
společenství a jeho poslání se z nejrůznějších důvodů momentálně nepovažuji).
 S Římskokatolickou farností Cheb chci být v kontaktu (což znamená, že i když do
kostela v této farnosti pravděpodobně zpravidla nechodím, možná bydlím i někde úplně
jinde, tato farnost je mi blízká a o její život a službu se z nejrůznějších důvodů zajímám).
Pokud se nenajdete ani v jedné z nabízených variant, nebo pokud k té Vámi zvolené
chcete něco doplnit, můžete svůj vztah k chebské farnosti vyjádřit Vašimi vlastními slovy
(stejně tak zde můžete uvést jakékoli další informace či podněty, které by faráři a jeho
spolupracovníkům usnadnily být vám nablízku a spolupracovat s vámi na poslání farnosti, jako
např. do jakých služeb byste se chtěli zapojit, jaké jsou vaše dovednosti, schopnosti a dary, co
vnímáte pro farnost jako důležité, co byste chtěl či chtěla vedení farnosti vzkázat apod.):

Souhlasím, a to na dobu neurčitou či do písemného odvolání mého souhlasu, aby zde
uvedená osobní data byla uchována a dále zpracována podle pravidel uvedených níže.
Datum:

Podpis:

Informace o pravidlech pro uchovávání a zpracování osobních údajů (GDPR)
Římskokatolická farnost Cheb IČ 477 22 347, se sídlem Kostelní nám. 15, 350 02 Cheb, bude jako
správce osobních údajů zpracovávat osobní údaje uvedené v tomto záznamovém archu. Tyto údaje
nebudou předávány jiným osobám. Účelem zpracování je získání a udržování přehledu o lidech
podílejících se na životě a službě Římskokatolické farnosti Cheb, spravování aktuálních údajů důležitých
pro stanovení vhodných způsobů dalšího rozvoje poslání této farnosti a umožnění informování
respondentů o životě a službě farnosti. Titulem pro toto zpracování je souhlas se zpracováním osobních
údajů, který udílíte vyplněním tohoto záznamového archu. Vyplnění tohoto záznamového archu není
povinné. Můžete se rozhodnout, zda záznamový arch vyplníte celý, pouze některé údaje nebo zda jej
nevyplníte vůbec. Z nevyplnění tohoto záznamového archu pro Vás neplynou žádné negativní důsledky.
Souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů je udělován podpisem tohoto záznamového archu či
odesláním jeho elektronické verze, a to na dobu neurčitou. Váš souhlas můžete rovněž kdykoliv bez
jakýchkoliv sankcí odvolat, případně vaše údaje aktualizovat, a to písemným vyjádřením na poštovní či
emailovou adresu farnosti. V případě odvolání souhlasu se zpracováním dat budou data z evidence
vymazána a tento záznamový arch bude skartován. Římskokatolická farnost Cheb jmenovala ve
spolupráci s Biskupstvím plzeňským pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým je JUDr. Jakub Kříž,
advokát, Týnská 633/12, 110 00 Praha 1. Kontaktovat (např. za účelem stížnosti na porušení ochrany
Vašich osobních dat) jej můžete na adrese gdpr@jakubkriz.cz, nebo telefonicky +420 777 985 630.

