PŘIHLÁŠKA DO KNĚŽSKÉHO SEMINÁŘE
PŘÍJMENÍ:

JMÉNO:

RODNÉ ČÍSLO:
ADRESA BYDLIŠTĚ:

STUDIUM ZA DIECÉZI:

Titul:

Ulice: ……………………………………………………………………………
PSČ, město: …………………………………………………………………….
Stát:
Místo:
NAROZEN (datum):
Místo:
KŘEST:
Místo:
BIŘMOVÁNÍ:
FARNOST trvalého bydliště:
Adresa: (ulice, čp., PSČ, město, stát):
Patrocinium:
Diecéze:
Národnost:
Státní příslušnost:
VZDĚLÁNÍ:
Vyučen v oboru:
Střední škola: (název, místo, rok ukončení):
Vysoká škola: (název, místo, rok ukončení – počet semestrů při nedokončeném studiu):
DALŠÍ KONTAKTNÍ ÚDAJE A INFORMACE:
Telefon:
Číslo cestovního pasu:
Zdravotní pojištění:
Znalost jazyků: aktivně:
Záliby:
RODIČE:
Příjmení:
Rozený/á:
Jméno:
Datum narození/místo:
Nábož. vyznání:
Adresa bydliště:

Sňatek rodičů:
církevní:
civilní:
(Datum úmrtí):
SOUROZENCI:

Místo a datum

Mobilní telefon:
Řidič. průkaz:
E-mail:
pasivně:

OTEC:

datum:
datum:
Příjmení:

MATKA:

místo:
místo:
Jméno:

Rok narození:

Podpis žadatele

S vyplněným dotazníkem předložte, prosím, tyto doklady:
1. Kopie rodného listu
2. Potvrzení o křtu
3. Potvrzení o biřmování
4. Potvrzení o sňatku rodičů
5. Kopie maturitního vysvědčení
6. Kopie dokladů o vysokoškolském studiu (diplomy o všech dosažených titulech)
7. Životopis (nestrukturovaný a vlastnoručně psaný)
8. Zdravotní potvrzení o schopnosti studia
9. Doporučení duch. Správce
10. Informace o zpracování osobních údajů (viz níže)
11. Foto – velikost (3,5 cm x 4 cm) - 2 kusy

NÁVRH PŘIJÍMACÍ KOMISE
o přijetí žadatele a o jeho zařazení pro nastávající studijní rok:
a) Nástup do Teologického konviktu
b) Možnost podat si přihlášku na CMTF UP Olomouc
c) Nepřijetí do Arcibiskupského kněžského semináře

Podpisy členů přijímací komise

V___________________________ dne_____________________

V Ý S L E D E K PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO KNĚŽSKÉHO SEMINÁŘE:

Rozhodnutí ordináře

Datum a místo

Podpis ordináře

Informace o zpracování osobních údajů
(uchazeči do kněžského semináře)
Vážený uchazeči,
rozhodl jste se podat si přihlášku do kněžského semináře a připravovat se ke kněžské službě
pro konkrétní místní církev. S ohledem na charakter služebného kněžství, při kterém se svěcený
služebník má cele dávat do služeb Krista a církve, také příprava ke kněžství zahrnuje celého člověka –
formaci intelektuální, spirituální i lidskou. V souladu s předpisy Církve římskokatolické i místní církevní
provincie je do přípravy ke kněžství v České republice zapojeno nejen biskupství, za něž přihlášku
podáváte, ale také Teologický konvikt a Arcibiskupský kněžský seminář (viz níže).
V souladu s článkem 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES (toto nařízení bude dále označováno jen jako „GDPR“) si Vás jménem těchto organizací
dovolujeme informovat, že v souvislosti s podáním přihlášky do kněžského semináře budou tyto
organizace o Vaší osobě zpracovávat osobní údaje, které jste nám poskytl.
Kdo je správcem Vašich osobních údajů a jak jej můžete kontaktovat?
Společnými správci ve smyslu čl. 26 GDPR Vašich osobních údajů, tedy osobami, které rozhodují o
způsobu a účelu zpracování Vašich osobních údajů, jsou Biskupství brněnské, IČ: 00445142, se sídlem
Petrov 269/8, 601 43 Brno, webová stránka www.biskupstvi.cz (dále jen „biskupství“), Arcibiskupský
kněžský seminář, IČ: 487 70 370, se sídlem Žerotínovo nám. 605/2, 779 00 Olomouc, webová stránka
www.knezskyseminar.cz (dále jen „AKS“) a Teologický konvikt - domov mládeže a školní jídelna, IČ: 005
54 596, se sídlem Žerotínovo nám. 605/2, 779 00 Olomouc, webová stránka konvikt.signaly.cz (dále jen
„teologický konvikt“; biskupství, AKS a teologický konvikt každý jednotlivě také jako „správce“, všichni
společně pak „společní správci“). Správce můžete kontaktovat poštou na adrese sídla, osobě,
prostřednictvím kontaktního telefonu nebo e-mailu uvedené na webové stránce správce.
Za jakým účelem Vaše osobní údaje zpracováváme?
Vaše osobní údaje zpracováváme v souvislosti s Vaší přihláškou do kněžského semináře a v případě
přijetí také v souvislosti s Vaší následnou formací při přípravě na kněžské povolání. Údaje potřebujeme
zpracovávat, abychom mohli vyhodnotit Vaše předpoklady pro přijetí a realizovat přijímací řízení.
V případě, že budete přijat, budou o Vaší formaci vytvářeny posudky a hodnocení. Také k tomu je potřeba
zpracovávat Vaše osobní údaje. V případě úspěšného dokončení formace a přijetí svěcení pak budou Vaše
osobní údaje předány na biskupství.
Vzhledem ke komplexnosti kněžské služby dochází rovněž ke zpracování osobních údajů Vašich
příbuzných, ovšem pouze na základě údajů získaných od Vás. Berete na vědomí, že o tomto zpracování
jste povinni své příbuzné informovat. Údaje získané od Vás nám totiž neumožňují vůči Vašim příbuzným
efektivně plnit informační povinnost. V případě přerušení formace bude AKS uchovávat zpracovávané
osobní údaje pro další zpracování při jejím pokračování. V případě ukončení formace je správce povinen
uchovávat některé osobní údaje v souladu s předpisy Církve římskokatolické pro případ, že byste znovu
požádal o přípravu ke kněžství na jiném místě.
Na základě čeho je správce oprávněn Vaše osobní údaje zpracovávat?
Vaše osobní údaje zpracováváme na základě předsmluvních opatření, plnění smlouvy ve smyslu čl. 6
odst. 1 písm. b) GDPR a oprávněného zájmu správce spočívajícího v potřebě posoudit Vaše předpoklady
pro přijetí do kněžského semináře. V případě přijetí dochází k dalšímu zpracování na základě týchž
důvodů, protože správce má odpovědnost za výběr a formaci těch, kdo se připravují ke kněžské službě,
v souladu s Kodexem kanonického práva, a zároveň pro Vás při této přípravě figuruje jako garant
průběhu formace.
Budou Vaše osobní údaje předávány jiným správcům?
V naší církevní provincii zahrnuje absolvování Teologického konviktu a formaci v kněžském semináři
(dále také společně jako „formační domy“). V případě Vašeho přijetí a nástupu do formace ke kněžství tak
budou následně Vaše osobní údaje zpracovávány představeným teologického konviktu a po nástupu do

AKS předány AKS a zpracovávány AKS. S ohledem na povahu kněžské služby, která je záležitostí celé
lokální církve, Vaše osobní údaje, a to jméno, farnost, ročník formace mohou být rovněž zveřejněny na
stránkách biskupství, v interním katalogu biskupství nebo na stánkách formačních domů. Vaše osobní
údaje mohou být sděleny jiným subjektům, s nimiž biskupství spolupracuje, např. v rámci povinné praxe
kandidátů kněžství. V případě, že by část Vaší formace probíhala v jiném formačním domě v Evropské
unii, budou Vaše údaje předány ke zpracování do tohoto formačního domu.
Budou Vaše osobní údaje předávány do zemí mimo Evropskou unii?
V případě, že by část Vaší formace probíhala ve formačním domě mimo Evropskou unii, může dojít
k předání Vašich osobních údajů osobám mimo Evropskou unii podle předpisů Církve římskokatolické.
Jak dlouho budou Vaše osobní údaje zpracovávány?
Vaše osobní údaje budou zpracovávány: 1) V případě Vašeho nepřijetí v omezeném rozsahu trvale jako
doklad proběhlého přijímacího řízení a následně vydaného rozhodnutí o nepřijetí. 2) V případě Vašeho
přijetí a ukončení formace v jejím průběhu trvale kvůli případnému dání dobrodiní v souladu s předpisy
Církve římskokatolické. 3) V případě úspěšného skončení formace budou Vaše osobní údaje založeny
jako součást osobní složky jáhna, resp. kněze na biskupství. Uchovávání osobních údajů je v tomto
případě trvalé na základě oprávněného zájmu biskupství.
Jaká práva máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů?
Kdykoli můžete požádat o poskytnutí kopie všech osobních údajů, které o Vás zpracováváme. Pokud
zjistíte, že Vaše osobní údaje, které zpracováváme, nejsou správné, můžete požadovat jejich opravu.
Pokud máte za to, že bychom Vaše osobní údaje zpracovávat nadále neměli, můžete požadovat výmaz
Vašich osobních údajů. Pokud nebudete s vyřešením Vaší žádosti spokojeni, můžete se obrátit se stížností
na Úřad pro ochranu osobní údajů.
Dovolujeme si zdůraznit, že na základě uplatnění těchto práv Vám nehrozí žádné riziko ze strany
společných správců. Je naším zájmem zpracovávat osobní údaje zákonně a řádně a nepoškozovat Vaše
práva. Pokud máte pochybnosti, že se nám to daří, budeme rádi, když nás na to upozorníte.

…………………………………….…………………………………………………………………………………..……………………………

Já, níže podepsaný _______________________________________________, narozen dne ____________________________, trvale
bytem ____________________________________________________________________________ svým podpisem stvrzuji, že mi
byla poskytnuta informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s podáním přihlášky do kněžského
semináře.

V _______________________________, dne _______________________
__________________________

(podpis)

