
Xxx Yyy Xxx, rrrr-mm-dd
(Twoje imię i nazwisko ) (miejscowość i data)

Xxx
(Twój adres  )

Xxxx Yyy
(imię i nazwisko proboszcza)

XXX
(adres parafii)

O Ś W I A D C Z E N I E   W O L I

Ja, podpisując się poniżej Xxx Yyy z własnej i nieprzymuszonej woli, w pełni praw obywatelskich

i władz umysłowych oraz będąc świadom konsekwencji czynu, oświadczam, co następuje poniżej.

Na podstawie art. 60 Kodeksu cywilnego, korzystając ze swoich praw zawartych w art. 2 pkt 2a 

Ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz.U. 2005 nr 231 poz. 1965), nie należę do ko-

ścioła katolickiego, tj. wycofuję zgodę na podleganie jego doktrynie (Katechizm Kościoła Katolickiego) 

i prawu (Kodeks Prawa Kanonicznego). Oświadczam, że w oparciu o jej art. 2 pkt 5 nie potrzebuję tej de-

cyzji uzasadniać poza tym, że nie chcę do niego należeć. Jednak dodam, że od wielu lat byłem ateistą, 

a obecnie jestem wierzącym pastafarianinem, popieram prawa kobiet i zwalczam nadmierne wykorzy-

stywanie środków publicznych na cele kościelne – co stoi w sprzeczności z działalnością kościoła kato-

lickiego. Równocześnie wyrażam zgodę na przekazywanie informacji o tej decyzji osobom trzecim, 

a zwłaszcza członkom mojej rodziny i nie wyrażam zgody na pochówek na katolickim cmentarzu. 

W związku z tym proszę księdza, jako administratora moich danych osobowych, o ich usunięcie, 

a jeśli nie jest to możliwe – o ich uaktualnienie w Księdze Chrztów (nr aktu xxx ), przez naniesienie 

adnotacji o treści: „Dnia rrrr-mm-dd formalnym aktem nastąpiło wystąpienie Xxx Yyy z Kościoła ka-

tolickiego” oraz o przesłanie, jako potwierdzenia odpisu aktu chrztu z powyższym sprostowaniem.

Brak uaktualnienia moich nieaktualnych danych osobowych w terminach uznanych przez De-

kret ogólny w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Ko-

ściele katolickim dni byłby naruszeniem rozporządzenia o ochronie danych (RODO) i zmusi mnie do 

podjęcia kroków przewidzianych prawem.

Jako załącznik przedstawiam odpis aktu chrztu nr xxx z dnia rrrr-mm-dd.

(Twój podpis złożony w obecności księdza)

(Zrób dwie kopie dokumentu przed podpisaniem)


