
INSCHRIJFFORMULIER: Voorbereiding op de Eerste Heilige Communie 2020 
Parochie HH. Michael en Clemens / Dorpsweg 82 - 3083 LE Rotterdam 

 
Voorna(a)am(en) van uw kind 
 
 
Achternaam van uw kind 
 
 
Geboortedatum van uw kind 
 
 
Adres 
 
 
Postcode en plaats 
 
 
Telefoonnummer Is Uw kind gedoopt 
 
 

JA / NEE 

Indien JA, In welke parochie is Uw kind gedoopt 
 
 
Plaats Doop: Datum Doop: 
 
 

 

Handtekening 
 
 

U wordt uitgenodigd voor een 
ontmoetings-gesprek op 7,11 of 14 
september 2019. De lessen beginnen op 
woensdag 18 september 2019. 
Let op: Vòòr 7 september 2019 dient u 
dit formulier in te leveren op de pastorie. 
U kunt het formulier ook mailen naar 
info@michaeleneclemens.nl 

Op de achterzijde treft u een toestemmingsverklaring aan. 
Wilt u die a.u.b. ook invullen en ondertekenen!! 

  



Beste ouders/verzorgers,  
Vanaf 25 mei 2018 is de regelgeving rond de bescherming van persoonsgegevens 
aangescherpt (AVG). Dit houdt in dat wij elke kind of elke ouder/verzorger voor 
elke foto of video tijdens de kerkelijke activiteiten om toestemming moeten 
vragen voordat wij dit op onze website, of andere communicatie-uitingen mogen 
plaatsen.  Wij willen u daarom vooraf eenmalig toestemming vragen voor het 
publiceren van foto’s en/of filmmateriaal van u/uw kind in onze communicatie. 
Zonder uw expliciete toestemming zullen wij geen foto’s of video’s publiceren 
waarop u en/of uw kind staat. U kunt op ieder willekeurig moment uw gegeven 
toestemming herzien. Dit dient u schriftelijk kenbaar te maken bij het 
parochiebestuur van de parochie H.H. Michael en Clemens. Wij verzoeken u 
onderstaand formulier, ingevuld en voorzien van een handtekening te 
retourneren naar de parochie. U kunt ook kiezen om een (foto)kopie van het 
formulier per e-mail te versturen naar info@michaelenclemens.nl of een 
exemplaar afgeven in de pastorie. Hartelijk dank voor uw medewerking, 
 
Het parochiebestuur 
 
Hierbij geef ik,  ____________________________________________________ 
 
(geboortedatum: _____-____-________) wel/geen*) toestemming dat foto- en 
filmmateriaal welke tijdens kerkelijke activiteiten gemaakt wordt door of in 
opdracht van (de fotografen van) parochie H.H. Michael en Clemens van: 
  
[__] mijzelf  
[__] mijn kind: _____________________________,geb.datum: ____-____-____ 
 
geplaatst mag worden op de website (www.michaelenclemens.nl) , en andere 
communicatie-uitingen van parochie H.H. Michael en Clemens.  
 
Plaats: _______________________________________Datum: ____-____- 2019 
 
Handtekening:  
 
 
 
 
___________________________________________________  
*) doorhalen wat niet van toepassing is 


