
 dobrý nebo menší 
 zdravotní problémy

 vážnější nemoc nebo
 vážnější tělesná vada
 (v případě vážnější nemoci  
 můžete uvést konkrétně:
 ........................................
 ........................................
 .......................................)

 základní
 středoškolské  

 nebo vyučen/a
 vysokoškolské
 student/ka

 abstinent / nebo přiměřeně
 větší množství, pravidelně

Další osobní údaje. U každé otázky vyberte jen jednu z možností:

Možnost odtajnění jména, příjmení a adresy:
- Datum narození je vždy utajeno; lidé, kteří obdrží Váš kontakt, budou znát pouze Váš věk.

- Jméno a adresa jsou standardně utajeny (pokud je neodtajníte, viz níže). Ostatní uživatelé budou znát Vaše uživatelské jméno a jako

kontaktní údaj obdrží Vaše telefonní číslo. Pokud nevyplníte své telefonní číslo, obdrží Vaše jméno a adresu.

 Odtajnit mým kontaktům moje jméno a příjmení (doporučujeme).
 Odtajnit mým kontaktům moje jméno, příjmení a adresu.

DOTAZNÍK 

Jméno a příjmení (titul):

Datum narození:                                             E-mail:

Adresa, PSČ:  Telefon/mobil:

Počet dětí ve vlastní péči mladších než 18 let: Dětí celkem: Zaměstnání:

Vystudovaná profese:                                  Znalost cizích jazyků:                      Výška postavy:

Moje hlavní zájmy:

Krátký dopis pro partnery/partnerky. (Napište několik vět o sobě, o svém vztahu k Bohu, co očekáváte od života, jakého
partnera/partnerku hledáte apod. Tento vzkaz nemá vliv na to, jaké kontakty obdržíte; je to zpráva pro ty, kdo obdrží Váš
kontakt.)

 svobodný/á, nemám děti
 svobodný/á, mám děti
 rozvedený/á, nemám děti
 rozvedený/á, mám děti
 ovdovělý/á, nemám děti
 ovdovělý/á, mám děti

 (pokud je třeba, uveďte 	
podrobněji:
 ......................................)

můj rodinný stav

 katolické
 evangelické
 evangelikálního typu
 charizmatického typu
 jsem křesťan, ale nenavštěvuji  

 církev

 Česká republika

kraj: .......................

 Slovenská republika

kraj: .............................

 jsem nekuřák
 jsem slabý kuřák
 jsem silný kuřák

Pozn.:
Zvolte si jméno, pod kterým budete vystupovat vůči ostatním přihlášeným. Musí obsahovat nejméně 5 znaků. Může
to být přezdívka nebo kombinace Vašeho jména a číslic apod. (Jestliže uživatelské jméno, které vyplníte,
někdo z přihlášených osob už používá, navrhneme Vám jiné uživatelské jméno.)

Rozvedení lidé katolického vyznání se mohou přihlásit jen v případě, že jejich sňatek byl církevně zneplatněn.

Lidé v invalidním důchodu, by měli v otázce zdrav. stavu vyplnit „vážnější nemoc nebo vážnější tělesná vada“.

Evangelikálního typu např.: Církev bratrská, baptisté, metodisté, KS apod. Charizmatického a letničního typu 
např.: Jednota bratrská, AC, KS, SŽ, CBH apod. Církev husitskou lze zařadit do skupiny evangelické. (Jestli Vaše 
vyznání nespadá do žádné z uvedených kategorií, vyberte možnost, která je Vám nejbližší.)

- Rodinný stav:

- Zdravotní stav:

- Vyznání:

- Uživatelské jméno:

Uživatelské jméno:

Část A: moje osobní údaje

pro přihlášení do Seznamky Noemi
Jsem muž hledající ženu          žena hledající muže

můj zdravotní stav moje vzdělání moje vyznání

moje země kuřáctví můj vztah k alkoholu



Věk partnera/partnerky: od ...........  do ...........
(Vhodné je zadat věk v rozpětí více než 10 let, např. od 35 do 45 let.)

U otázek v této části dotazníku zatrhněte vždy všechny možnosti, které by Vám
u partnera/partnerky vyhovovaly nebo nevadily (nebo zadejte „není rozhodující“).

Kontakty budete dostávat podle vyplněného požadavku na věk partnera/partnerky a podle následujících vyplněných požadavků

Pokud vyberete u jednotlivých otázek „není rozhodující“, zadáte tím všechny možnosti.

 dobrý nebo menší 
 zdravotní problémy

 vážnější nemoc nebo
 vážnější tělesná vada

 není rozhodující

 základní
 středoškolské  

 nebo vyučen/a
 vysokoškolské
 student/ka
 není rozhodující

 abstinent nebo přiměřeně
 větší množství, pravidelně
 není rozhodující

 svobodný/á, nemá děti
 svobodný/á, má děti
 rozvedený/á, nemá děti
 rozvedený/á, má děti
 ovdovělý/á, nemá děti
 ovdovělý/á, má děti
 není rozhodující 

vzdělání

 katolické
 evangelické
 evangelikálního typu
 charizmatického typu
 křesťan nenavštěvující  

 církev
 není rozhodující

 Česká a Slovenská republika (doporučujeme)
 pouze Česká republika
 pouze Slovenská republika 

země kuřáctví

 nekuřák
 slabý kuřák
 silný kuřák
 není rozhodující

Před odesláním vyplněného dotazníku prosíme uhraďte registrační poplatek a vyplňte informace o platbě:

Registrační poplatek Kč / Eur: ..............   Datum platby: ...............   Variabilní symbol platby: ........................

Vyplněný dotazník a své foto (ne starší než 2 roky) zašlete na adresu:

NOEMI, Na Mušce 1124, 534 01 Holice, ČR

Následující prohlášení je třeba vyplnit vzhledem k platným nařízením o ochraně osobních údajů; tato nařízení se vztahují na

všechny organizace, které zpracovávají osobní data.

Prohlášení: Ve smyslu platných nařízení EU o ochraně osobních údajů (č. 2016/679) souhlasím, aby 
Noemi – seznamka pro křesťany zpracovala moje osobní údaje uvedené v tomto dotazníku pro účely 
seznamování a tyto údaje poskytla vybraným zájemcům o seznámení prostřednictvím seznamky Noemi. 
Udělený souhlas mohu kdykoliv odvolat.

Jsem srozuměn/a s tím, že mám povinnost zachovávat důvěrnost soukromých údajů přihlášených osob,
jejichž kontakty mi budou seznamkou poskytnuty, a to i po skončení registrace v seznamce.
Uživatel nesmí osobní data osob, na které obdržel kontakt (jména, adresy, telefony, e-maily a další údaje)
zpřístupnit nebo poskytnout dalším osobám a zavazuje se využívat tyto údaje diskrétně.

datum:                                               podpis: 

Část C: registrační poplatek

zdravotní stav

Část B: moje představy o partnerovi/partnerce

Pozn.: Doporučujeme vybrat ve větším počtu otázek „není rozhodující“, čímž si zvýšíte počet svých kontaktů.

rodinný stav vyznání

vztah k alkoholu

zdravotní stav

země


