N.º de Inscrição:
(A preencher pelo secretariado)

Ficha de inscrição - Catequese 2018/2019
Nome:__________________________________________________________________________________________
Morada: ________________________________________________________________________________________
C.Postal: _____ - ______ Telefone__________________Email_____________________________________________
Data de Nascimento: _____ / ____ / ______ Data de Baptismo: ____ / ____ /_______ na Igreja de: ________________
No ano de 2018/2019 inscreve-se no ______ano de catequese. Na escola irá frequentar o _______ ano.

Pai: ____________________________________________________________________________________________
Estado Civil: ______________________ Profissão: __________________________Telefone: ____________________
Email ___________________________________________________________________________________________
Mãe: ___________________________________________________________________________________________
Estado Civil: ______________________ Profissão: __________________________Telefone: ____________________
Email ___________________________________________________________________________________________

Encarregado de educação: _________________________________________________________________________
Morada: ________________________________________________________________________________________
C.Postal: _______ - ___ Telefone: __________________Email_____________________________________________

Preferência para a catequese: (A paróquia não garante vaga no dia pretendido)
Quarta-feira, das 18h00 às 19h00 – do 2º ao 9º ano
Quinta-feira, das 18h00 às 19h00 –1º, 3º, 4º e 6º ano
Sábado, das 11h00às 12h00 – do 1º ao 9º ano

Domingo, das 11h30 às 12h30 – 1º, 2º, 3º e 5º ano

Observações: ____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
NOTA: O CUSTO DA MATRÍCULA É DE 5€ /ANO, A PAGAR NO ATO DA INSCRIÇÃO
A inscrição implica a obrigatoriedade de subscrição uma apólice de seguro anual que cobre eventuais
acidentes que possam ocorrer durante a permanência da criança nas sessões de catequese. Os

PAGO:

termos e condições da apólice podem ser consultados no Secretariado. Este valor inclui ainda uma
pequena contribuição para os gastos de apoio às atividades.

(assina quem recebeu o
pagamento)

Inscrição em _____/_____/________,
O Encarregado de Educação____________________________________
V. S.F.F.
(Recortar)……………………………………………………………………………………...……
Recebi a matrícula e pagamento do seguro relativo a _____________________________________________________
destinados

à

inscrição

na

catequese

para

o

ano

n.º_____________________________.
Paróquia de São Tomás de Aquino, ______de ________ de 2018.
Assinatura_______________________________________________

de

2018/2019.

A

matrícula

tem

o

Declaração de Compromisso
Eu ________________________________________________________, na qualidade de
encarregado(a) de educação de __________________________________________, solicito a
integração na catequese de Comunidade Paroquial de S. Tomás de Aquino.
Estou consciente de que:
1- A catequese começa em casa pelo exemplo e ensinamento dos pais. Estes são os primeiros
e principais educadores da fé;
2- O primeiro anúncio e a adesão a Jesus Cristo são da minha responsabilidade: se os pais não
dão testemunho da sua fé, o caminho realizado na catequese fica incompleto;
3- A catequese não se reduz à «preparação» para festas de circunstância ou meramente
sociais, nomeadamente aquando da Primeira Comunhão ou da Profissão de Fé;
4- A Igreja convida cada crente, já com uma fé mais amadurecida, a continuar a sua formação
designadamente com catequese de jovens e de adultos.

Por isso, comprometo-me a:
a) Que o meu educando(a) não falte e seja pontual às sessões e atividades;
b) Estar a par da sua evolução na catequese;
c) Manter o contacto com os catequistas fazendo o devido acompanhamento do
processo catequético em casa;
d) Participar juntamente com o meu educando(a) na Eucaristia Dominical ciente de que
toda a catequese se centra neste acontecimento;
e) Participar nas reuniões de pais promovidas pela catequese;
f) Providenciar o material mínimo requerido.
Assim, assino a presente declaração de compromisso, consciente do que a vida cristã
implica quer para mim quer para o meu educando.
_________________________________________________
_____ / ____ / 2018

AUTORIZAÇÃO PARA TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS
(Pai) _____________________________________________ , titular do cartão de cidadão / bilhete de identidade n.º
________________ - _________, válido até ___/____/________ emitido pela República Portuguesa, NIF
________________ , e-mail _____________@_________ , telefone ___________, residente na
__________________________________ , n.º ____ , em (____-____) ____________,
e /ou
(Mãe) _________________________________________________ , titular do cartão de cidadão / bilhete de identidade
n.º ________________ - _________, válido até ___/____/________ emitido pela República Portuguesa, NIF
________________ , e-mail _____________@_________ , telefone ___________, residente na
___________________________ , n.º ____ , em (____-____) ____________,
do/a ______________________________________________ , titular do cartão de cidadão / bilhete de identidade n.º
_____________ - _____, válido até ___/____/_______ emitido pela República Portuguesa, residente na
___________________________, n.º ___ . em (____-____) _____________, e
autorizamos e aceitamos o tratamento dos nossos dados pessoais e dos do catequizando que serão recolhidos para os
fins relativos à inscrição e frequência da Catequese na Igreja Católica, junto da Paróquia de S. Tomás de Aquino e da
respectiva Fábrica da Igreja Paroquial de S. Tomás de Aquino da Luz Sul, Pessoa Colectiva Religiosa N.I.P.C. 501 115
714, com sede na Igreja Paroquial de S. Tomás de Aquino, na Rua Ginestal Machado, em (1600-224) Lisboa, das
Dioceses e do Patriarcado de Lisboa, em articulação com as normas canónicas e no âmbito estrito da Igreja Católica, e
ao abrigo do número 1 do artigo 6.º do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho Europeu e
em respeito pelos princípios desse Regulamento.
Reconhecemos que é interesse legítimo da Igreja Católica, para o exercício da sua missão, garantida pelo direito
constitucional à liberdade religiosa, saber quem são os seus membros, pelo que os nossos dados serão conservados
enquanto a missão da Igreja, a finalidade para que foram recolhidos e tratados e a natureza da Catequese o exigir.
Declaramos ainda que tomámos conhecimento das informações acerca do tratamento de dados pessoais constantes
da página de verso desta autorização e que neste mesmo acto rubricámos.

___________________ , _____ de ________________ de _________

______________________________
(Assinatura do titular dos dados)

______________________________
(Assinatura do titular dos dados)
(Modelo 02/01 – Catequese)

INFORMAÇÃO ACERCA DO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS
1. A Paróquia de S. Tomás de Aquino e a Fábrica da Igreja Paroquial de S. Tomás de Aquino da Luz Sul, adiante abreviadamente
designadas de Paróquia e de Fábrica da Igreja, são instituições que agem em conformidade com a legislação em vigor. Nesse
sentido, têm a responsabilidade de garantir a confidencialidade e a privacidade dos dados pessoais registados e tratados pelo que,
em conformidade com o Regulamento Geral de Proteção de Dados, é obrigatória a existência de um consentimento da parte do
titular dos dados sob a forma escrita.
2. Os dados pessoais fornecidos são recolhidos para os fins relativos ao processo de inscrição e frequência da Catequese católica
no âmbito da Paróquia e da Fábrica da Igreja, ao abrigo do número 1 do artigo 6.º, do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento
Europeu e do Conselho Europeu, e nos demais termos desse Regulamento.
3. A Paróquia e a Fábrica da Igreja, na qualidade de entidades de cariz religioso pertencentes à Igreja Católica, estão obrigadas,
para o desempenho da sua actividade, a transmitir estes dados pessoais à Cúria Patriarcal de Lisboa.
4. Os dados pessoais recolhidos serão utilizados e tratados para o cumprimento do processo acima identificado junto da Cúria
Patriarcal de Lisboa, tratamento que é necessário para a execução do respectivo procedimento.
5. A Paróquia e a Fábrica da Igreja poderão utilizar os dados pessoais para lhe enviar correspondência física ou eletrónica de
iniciativas ou actividades que desenvolva no âmbito da sua actividade.
6. A Paróquia e a Fábrica da Igreja poderão utilizar os seus dados pessoais para o cumprimento de demais obrigações legais bem
como para responder a dúvidas ou questões da parte do titular.
7. Os dados pessoais recolhidos limitam-se ao nome, elementos do documento de identificação, NIF, endereço de correio
electrónico, número de telefone e morada e demais elementos que constem dos documentos que sejam necessários para a
instrução do processo da Catequese católica, e para o desempenho das respectivas actividades, nomeadamente reuniões, acções
de voluntariado e outras actividades de cariz religioso.
8. Os dados pessoais do titular serão conservados enquanto a missão da Igreja, a finalidade para que foram recolhidos e tratados e
a natureza da Catequese católica o exigir.
9. A Paróquia e a Fábrica da Igreja são as entidades responsáveis pelo tratamento dos referidos dados pessoais, sem prejuízo dos
dados que sejam transmitidos ao Patriarcado de Lisboa ou a outras Dioceses tal como referido no ponto 2 da presente
autorização.
10. O titular dos dados poderá contactar a Paróquia e a Fábrica da Igreja para qualquer questão relacionada com proteção de
dados pessoais, dirigindo o seu pedido escrito com o assunto “Privacidade de Dados” para:
a) O endereço de correio electrónico: ptomasaquino@gmail.com.
b) Ou, por correio postal registado, expedido para a Rua Virgílio Correia em (1600-224) Lisboa.
11. O titular de dados pessoais, tem o direito de solicitar, através dos contactos mencionados no n.º 9 anterior e nos termos
previstos da legislação aplicável, o acesso aos dados pessoais que lhe digam respeito, a rectificação dos dados pessoais que forem
imprecisos ou incompletos, o apagamento dos dados pessoais, a limitação total ou parcial do tratamento dos dados pessoais, o
direito de se opor ao tratamento e o direito à portabilidade dos dados pessoais ( tem o direito de receber os dados pessoais que
lhe digam respeito e que tenha fornecido a um responsável pelo tratamento num formato estruturado, de uso corrente e de
leitura automática, e o direito de transmitir esses dados a outro responsável pelo tratamento) e o direito à não sujeição a decisões
automatizadas ( tem o direito de não ficar sujeito a nenhuma decisão tomada exclusivamente com base no tratamento
automatizado, incluindo a definição de perfis, que produza efeitos na sua esfera jurídica ou que o afete significativamente de
forma similar).
12. Sempre que o titular dos dados pessoais considere que Paróquia e/ou a Fábrica da Igreja violaram os seus direitos legalmente
previstos, nos termos da legislação aplicável sobre protecção de dados, poderá apresentar reclamação perante a Autoridade de
Controlo Competente (Comissão Nacional de Proteção de Dados).
13. As autorizações por si atribuídas para a recolha, processamento e utilização de dados pessoais podem ser retiradas por si, a
qualquer momento, com efeito futuro. Para retirar a sua autorização, deve contactar a Paróquia e a Fábrica da Igreja ou
presencialmente, por correio registado ou por e-mail remetido para o seguinte endereço de correio electrónico:
ptomasaquino@gmail.com.
14. A Paróquia e a Fábrica da Igreja adotaram medidas técnicas e organizacionais adequadas para proteger os dados pessoais que
têm armazenados no seu sistema informático contra perda, destruição, acesso não autorizado, alteração ou divulgação. Os dados
pessoais serão recolhidos em formato electrónico, para além de se poder manter o arquivo em formato de papel.

