
ПРАВОСЛАВНО – СТАРОКАТОЛИЧКИ  
ГЕНЕРАЛНИ ВИКАРИЈАТ СВ. МЕТОДА 
------------------------------------------------------- 
VICARIATUS GENERALIS ORTHODOXI- 
VETERO CATHOLICI SANCTI METHODII 
 

22406 Ириг, Фрушкогорска 32 
 

ЗАХТЕВ ЗА УПИС  
у Регистар верника  

 
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ, ПОЛ: _____________________________________________________ М  -  Ж  

ИМЕ ЈЕДНОГ РОДИТЕЉА: _________________________________________________________  

АДРЕСА И МЕСТО: ________________________________________________________________  

ДАТУМ РОЂЕЊА:   __ __ . __________________ . __ __ __ __.   

ЗАНИМАЊЕ И КОНТАКТ ТЕЛЕФОНИ / EMAIL: ______________________________________          

__________________________________________________________________________________  

МЕСТО И ДРЖАВА РОЂЕЊА : ______________________________________________________  

ДАТУМ И МЕСТО КРШТЕЊА И ХРИШЋАНСКА ДЕНОМИНАЦИЈА У КОЈОЈ ЈЕ ОБАВЉЕНО:  

__________________________________________________________________________________ 

ЈЕДИНСТВЕНИ  МАТИЧНИ  БРОЈ (опционо):    ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___  

ОСТАЛИ ПОДАЦИ (опционо): 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

Подношењем овог Захтева, изјављујем да својом вољом желим да будем уписан/а у Регистар 
верника који води Православно –  старокатолички  Генерални  викаријат Св.  Метода, са 
седиштем у Иригу, те да сам упознат са црквено-канонским последицама тог уписа. 
 
- САГЛАСНОСТ ЗА ОБРАДУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ - 

Сагласан/а сам да се овај Захтев има сматрати и мојим пристанком на обраду личних података, те 
изјављујем да ме је Викаријат, као руковалац подацима о личности, претходно обавестио о свом 
идентитету, сврси прикупљања и даље обраде, начину коришћења мојих података, могућности 
повлачења овог пристанка и последицама тог повлачења, о чињеници да подаци неће бити изношени из 
Републике Србије или бити доступни трећим лицима, мојим правима у случају недозвољене обраде 
мојих података, као и о добровољности давања тих података. Потврђујем да сам упознат/а и сагласан/а са 
чињеницом да подаци о мом полу и вероисповести, као осетљиви, буду садржани у Регистру верника. 
 
Стога, складу са Законом о заштити података о личности, изјављујем да сам добровољно дао/ла своје  
горе наведене личне податке Православно – старокатоличком Генералном викаријату Св. Метода из 
Ирига, те исти може вршити њихову обраду у сврху вођења Регистра верника, ради ефикасног обављања 
свих црквено-канонских послова за које је на основу међународног црквеног признања овлашћен, у 
складу са црквено - канонским правом, својим Статутом и интерном регулативом са којим сам упознат/а, 
а у свему у складу са Законом.  
 
 
У _____________________,                                                        ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА, 

дана ________________.   

_________________________                          


