Інформація про обробку персональних даних для уходців, як частина
підтвердження місця проживання
Відповідно до статті 13 і14 Rotpurntrenia Європейського парламенту та Rala (UE)
2016/679 від 27 серпня 2016 року в захисті інших компаній у реєстрі з обробки
пожертвованих шукачів притулку та обробка таких довгострокових переказів95/ 46WE
(загальний захист даних) (D. Ure UE L 119 / 1), надалі GDPR інформує:
1. Адміністратором ваших персональних даних (далі: Адміністратор) є гміна міста
Закопане ,вул. Тадеуша Костюшкі13, 34-500 Закопане. З Адміністратором можна
зв’язатися за адресою електронної пошти: office@zakopane.eu або письмово за
адресою для листування, зазначеною в першому запиті.
2. Адміністратор призначить спеціаліста із захисту даних, з яким ви зможете зв’язатися
за адресою електронної пошти: iod@zakopane.еu або письмово на адресу листування
Адміністратора, зазначену в пункті 1.
3. Ваші персональні дані обробляються з метою надання вам безпеки у зв’язку з
перебуванням на території Республіки Польща в результаті бойових дій на території
України. Правовою основою для обробки персональних даних є виконання завдань,
визначених Законом від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у
зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави, відповідно до ст. 6 сек. 1
літ. e GDPR, тобто обробка, необхідна для виконання завдання, яке виконується в
суспільних інтересах або як частина виконання державних повноважень, доручених
Адміністратору.
4. Обсяг оброблюваних даних включає: ім'я та прізвище, тип і номер документа, що
посвідчує особу (наприклад, паспорт, ідентифікаційна картка, TZTC), місце
проживання. До обсягу оброблюваних даних також входять дані осіб, які
перебувають з вами на території Республіки Польща.
5. Ваші персональні дані можуть передаватися органам державної влади та місцевого
самоврядування та підпорядкованим їм установам, а також суб’єктам, яким довірена
обробка таких даних.
6. Ваші персональні дані будуть оброблятися протягом періоду, необхідного для
досягнення мети, зазначеної в пункті 3, а потім будуть зберігатися для архівних
цілей, відповідно до положень про архівування, що діють в Республіці Польща.
7. У зв'язку з обробкою персональних даних Ви маєте наступне:
- право на доступ до даних відповідно до ст. 15 GDPR;
- право на виправлення даних відповідно до ст. 16 GDPR:
- право на видалення даних відповідно до ст. 17 GDPR;
- право обмежити обробку даних відповідно до ст. 18 GDPR.
8. У зв'язку з обробкою персональних даних ви також маєте право заперечити проти
обробки даних відповідно до ст. 21 GDPR.
9. Ви маєте право подати скаргу на обробку даних, що суперечить положенням
законодавства, до контролюючого органу, яким є Голова Управління із захисту
персональних даних.
10. Надання ваших персональних даних є результатом обов'язку, передбаченого законом,
а наслідком ненадання цих даних буде неможливість досягнення мети, зазначеної
в пункті. 3.
11. Персональні дані були надані вами особисто або через інших осіб, які надали їх
електронною поштою або в усній формі.

