Gudstjeneste og indskrivning for de nye konfirmander år 2019/2020 - Bakkeskolen
De nye konfirmander inviteres sammen med deres forældre til gudstjeneste og indskrivning.
Søndag den 25. august kl. 11.00 med gudstjeneste med efterfølgende indskrivning i sognegården for:
Bakkeskolen
Søndag den 1. september kl. 11.00 gudstjeneste med efterfølgende indskrivning i sognegården for
Højboskolen.
Undervisningen starter onsdag d. 4. september kl. 8.00 (se undervisningsplan)
I bedes udfylde nedenstående blanket og medbringe den til indskrivningen. -Er I forhindret i at møde op,
så vil vi gerne vide det: (kirkekontoret tlf: 86 92 24 23).
Konfirmanden
Skole

Klasse (A,B,C) Evt. tidligere klasse

Person nr.

Konfirmandens Telefon og E-mail

Efternavn
For- og mellemnavn
Adresse
Mors navn samt E-mail og telefonnr.
Fars navn samt E-mail og telefonnr.
Vigtige oplysninger om konfirmanden, såsom medicin og særlige forhold:

Dåb: Er konfirmanden døbt? Ja___ Nej ___

Hvis konfirmanden ikke er døbt, aftales en dåbsdato med præsten.
Er barnet født eller døbt i udlandet eller døbt i et trossamfund udenfor folkekirken vedlægges dokumentation
herfor.
Konfirmation
Dato

Kirke

Præstens navn

_ NEJ _ KUN NAVN __
Billeder af konfirmanden (holdbillede) må offentliggøres i kirkeblad, på hjemmeside og avis
JA _
NEJ _
Navn og adresse må offentliggøres i kirkeblad, på hjemmeside og ugeavis (sæt kryds) JA

Underskrifter fra begge indehavere af forældremyndighed, hvis fælles forældremyndighed
og bekræftelse på at bagsiden (side 2) også er læst.
Dato: ___/___20__, Mor:_____________________________________________
Dato: ___/___20__, Far:______________________________________________
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Vedr. offentliggørelse af konfirmandens navn
Ved at give samtykke på tilmeldingsblanketten er vi bekendt med at Hørning, Blegind og Adslev Sogne må
offentliggøre navn på konfirmanden i Ugebladet Skanderborg, Kirkebladet og på Sognenes hjemmeside,
www.hoerningkirke.dk, www.blegindkirke.dk, www.adslevkirke.dk
Vi er gjort bekendt med, at det er frivilligt at meddele dette samtykke, og at vi til enhver tid kan trække det tilbage igen
uden nogen begrundelse.
Vi er ligeledes gjort bekendt med, at de 3 sogne er dataansvarlig for denne behandling. Behandlingen har til formål at
oplyse om, hvem der skal konfirmeres hvornår.

Vedr. behandling af personlige oplysninger i forbindelse med
konfirmandundervisning og konfirmation
Vi skal efter persondatalovgivningen give dig en række oplysninger om, hvordan vi behandler dine oplysninger.
Hørning, Blegind og Adslev Sogne er dataansvarlig for behandlingen af dine oplysninger. Sognene kan kontaktes via
hoerning.sognskanderborg@km.dk eller på tlf. 86 92 24 23.
Hvilke oplysninger behandles der?
Vi behandler stamdata som navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse til brug for kommunikation. Cpr. nummer er
udelukkende til brug for registrering i kirkebogen. Oplysningerne arkiveres i 5 år fra konfirmationen jf. arkivloven og
slettes derefter.
Hvad er formålet med behandlingen af oplysningerne?
 at administrere tilmelding til konfirmandforberedelse og konfirmation i Hørning, Blegind og Adslev kirker.
 at leve op til relevant lovgivning
Hvad er det retlige grundlag for behandlingen af oplysningerne?
Som udgangspunkt er det ulovligt at behandle personoplysninger, medmindre man har et retligt grundlag for
behandlingen.
Hos Hørning, Blegind og Adslev Sogne benytter vi følgende retlige grundlag:
Gældende lovgivning om personregistrering samt Anordning om børnekonfirmandundervisning og konfirmation: AND
nr 1027 af 24/09/2014 Gældende

Hvem bliver oplysningerne delt med?
Oplysningerne bliver delt med de præster i Hørning, Blegind og Adslev Sogne, der underviser og forestår
konfirmationen.
Dine rettigheder
Efter reglerne i persondataforordningen har man som registreret følgende rettigheder over for Hørning, Blegind og
Adslev Sogne. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.
Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning
indtræffer.
Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset
behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med
henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige
samfundsinteresser.
Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan
også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart
format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
Såfremt du mener, behandlingen er i strid med reglerne i persondatalovgivningen, kan du indgive klage hos os. Hvis du
er uenig i vores vurdering af sagen, kan du klage til Datatilsynet. Datatilsynet kan kontaktes på dt@datatilsynet.dk eller
på tlf. 33 19 32 00. Se desuden Datatilsynets hjemmeside på datatilsynet.dk, hvor du kan finde yderligere information
om dine rettigheder som registreret.
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