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Cerere pentru săvârșirea Tainei Sfântului 
Botez în Parohia Böblingen 

 

Data Sfântului Botezului:________________________________________________________________ 

Copilul (Nume, Prenume):_______________________________________________________________ 

Data și locul nașterii:____________________________________________________________________ 

 

Tatăl (Nume, Prenume):________________________________________________________________ 

Religia / Confesiunea:___________________________________________________________________ 

Domiciliul:____________________________________________________________________________ 

Telefonul:_____________________________________________________________________________ 

Sunt de acord cu prelucrarea datelor personale ale mele și ale copilului și cu regulile de conduită 

Data, semnatura:_______________________________________________________________________ 

Mama (Nume, Prenume):_______________________________________________________________ 

Religia / Confesiunea:___________________________________________________________________ 

Domiciliul:____________________________________________________________________________ 

Telefonul:_____________________________________________________________________________ 

Sunt de acord cu prelucrarea datelor personale ale mele și ale copilului și cu regulile de conduită 

Data, semnatura:_______________________________________________________________________ 

 

Nașul (Nume, Prenume):_______________________________________________________________ 

Religia / Confesiunea:___________________________________________________________________ 

Sunt de acord cu prelucrarea datelor personale și cu regulile de conduită 

Data, semnatura:_______________________________________________________________________ 

Nașa (Nume, Prenume):________________________________________________________________ 

Religia / Confesiunea:___________________________________________________________________ 

Sunt de acord cu prelucrarea datelor personale și cu regulile de conduită 

Data, semnatura:_______________________________________________________________________ 

Reguli de conduită: http://parohia-boeblingen.de/index.php/slujbe/3-botez   

http://parohia-boeblingen.de/index.php/slujbe/3-botez
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Protecția datelor personale 
Pentru că respectăm atât dreptul dumneavoastră la o viață privată, cât și legile naționale și europene în vigoare, vă facem 
cunoscute condițiile de prelucrare a datelor personale, conform cu Art.13 Par.1 al Regulamentului (UE) 2016/679 al 
Parlamentului european și al Consiliului, numit în continuare GDPR – General Data Protection Regulation. 

Responsabil cu protecția datelor personale 
Parohia Ortodoxă Română Böblingen, numită în continuare Parohia sau Operatorul, Schwenninger Str. 20, 71069 Sindelfinden, 
Germania ca parte din Mitropolia Ortodoxă Română a Germaniei, Europei Centrale și de Nord (KdöR- Corporație de drept 
public după dreptul german), numită în continuare Mitropolia, Fürther Straße 166-168, D-90429 Nürnberg, Germania 
ca parte din Biserica Ortodoxă Română (Patriarhia Română), numită în continuare Patriarhia, Aleea Dealul Mitropoliei 25, 
040163 București, România 
Structura organizării Patriarhiei Române este conform cu statutul Bisericii Ortodoxe Române, din 28 noiembrie 2007, publicat în 
Monitorul Oficial al României. Conform Art. 8 al Statutului Bisericii Ortodoxe Române, Mitropolia, ca parte a Bisericii Ortodoxe 
Române, se organizează pe baza statutului Mitropoliei, din 03.05.2014. La rândul său, Statutul Mitropoliei este conform și se 
completează cu prevederile Statutului Bisericii Ortodoxe Române, conform Art.11 din Statutul Mitropoliei. 
Conform Art. 50, lit. h și i din Statutul Bisericii Ortodoxe Române, preotul paroh este responsabil cu  evidența membrilor 
parohiei, a botezaților, cununaților și decedaților și este responsabil cu emiterea certificatelor de botez și cununie. 

Baza legală 
Conform cererii de botez, prelucrarea datelor personale se face în baza Art.6 Par.1 lit. b al GDPR. Aceasta este valabilă și pentru 
procesarea legată de demersurile anterioare înscrierii ca membru. 
Prelucrarea datelor personale cu privire la confesiunea religiosă se face în baza Art.9, Par.2, Lit.d al GDPR. 

Date procesate 
Se procesează datele colectate în prezentul formular. În plus, se stochează certificatul de naștere al celui botezat. 

Scopul folosirii datelor 
Conform Art.4, Par.2 al Statutului Bisericii Ortodoxe Române și în concordanță cu Art.62 al Statutului Mitropoliei, Parohia 
urmărește scopuri pastorale, spiritual-culturale, educaționale și social-filantropice. În acest context, datele biografice vor fi 
folosite cu următoarele scopuri: 

- Verificarea identității persoanelor 
- Verificarea îndeplinirii condițiilor canonice pentru săvârșirea Tainei Sfântului Botez 
- Organizarea și săvârșirea Tainei Sfântului Botez 
- Eliberarea certificatului de botez 
- Înscrierea Botezului în registrul de botezuri 

Divulgarea datelor către alte persoane 
Datele pot fi transmise către Episcopie/Mitropolie, în următoarele cazuri:  

- desființarea sau reorganizarea parohiei,  
- pentru soluționarea unor situații canonice ce nu permit săvârșirea Tainei Botezului fără acordul episcopului.  

Datele pot fi transmise către Patriarhie în următoarele cazuri: 
- desființarea sau reorganizarea Mitropoliei Ortodoxe Române a Germaniei, Europei Centrale și de Nord, conform cu 

articolul 63 din statutul Mitropoliei 
Durata de păstrare și ștergerea datelor 
Datele personale vor fi păstrate pe timp nedeterminat. 
Ștergerea datelor nu este posibilă datorită îndatoririi Operatorului de a păstra registre de  botezuri, conform cu Statutul Bisericii 
Ortodoxe Române, Art.50, Lit.i. 

Drepturile persoanei 
Persoana vizată are următoarele drepturi cu privire la propriile date personale:  
 Dreptul de acces (Art.15) la propriile date, de a solicita operatorului informații privind: datele, categoriile, baza legală, 

scopul, durata, transmiterea către terțe părți în special din alte țări sau organizații internaționale, sursa, existența unui 
proces automatizat de prelucrare. De asemenea, persoana poate solicita informarea cu privire la drepturile sale. 

 Dreptul la rectificare (Art.16) corectare și completare, oricând persoana observă o neconformitate 
 Dreptul la ștergere (Art.17): nu se aplică din motivele menționate anterior 
 Dreptul la restricționarea prelucrării (Art.18) 
 Dreptul la notificare (Art.19): operatorul înștiințează pe alți eventuali operatori de drepturile exercitate de persoană 
 Dreptul la portabilitatea datelor (Art. 20) 
 Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere (Art.77), de a ataca judiciar împotriva operatorului 

(Art.78) și împotriva unei autorități de supraveghere (Art. 79), într-o țară membră a Uniunii Europene, fie în țara de 
domiciliu a persoanei, a operatorului, sau în țara unde persoana are locul de muncă. 


