
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ (RODO) 

Відповідно до ст.  13 Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2016/679 від 27

квітня 2016 року про захист фізичних осіб щодо у звʼязку з обробкою персональних даних та

про  вільний  рух  таких  даних,  а  також  про  скасування  Директиви  95/46/ЄC  (Загальний

регламент про захист даних, надалі: RODO), повідомляємо, що: 

1. Адміністратор  ваших  персональних  даних:  Муніципальний  центр  соціальної

допомоги в м. Струмен за адресою: вул. 1 травня, Струмен 43-246, адреса електронної

пошти: mops@um.strumien.pl, тел. 33 8570 103.

2. Адміністратор  призначив  Інспектора  із  захисту  персональних  даних  (IOD),  з  яким  можна

зв’язатися за електронною адресою: inspektor@mops.strumien.pl або за телефоном +48 603 850

154. 

3. Адміністратор може обробляти ваші персональні дані відповідно до ст. 6 ч. 1 літ. с) і ст. 9 ч. 2

літ. b) і ст. 10 RODO у зв'язку зі ст. 31 ч. 10 Закону від 12 березня 2022 року «Про допомогу

громадянам  України  у  зв’язку  зі  збройним  конфліктом  на  території  цієї  держави»

[Законодавчий вісник від 2022 р.,  поз.  583] з метою виконання завдань,  що випливають із

зазначеного  вище  Закону.  Надання  даних  вимагається  законом,  про  потенційні  наслідки

ненадання даних, зокрема залишення заяви без розгляду, постійно повідомляють підрозділи,

які займаються даною справою. 

4. Ваші персональні дані зберігатимуться протягом періоду, необхідного для досягнення цілей

обробки,  але  не  менше  терміну,  зазначеного  в  положеннях  про  архівування,  виходячи  з

кваліфікації та класифікації, що містяться в єдиному матеріальному переліку особових справ. 

5. Ви маєте право на доступ до своїх персональних даних (ст. 15 RODO), з умовою, що надані

дані не можуть порушувати таємницю, що охороняється законом, і яку зобов’язаний зберігати

Адміністратор,  право на виправлення своїх даних (ст.  16 RODO),  а  також право вимагати

обмеження їх обробки (ст. 18 RODO) і право вимагати видалення даних (ст. 17 RODO). 

6. Ви маєте право подати скаргу до контролюючого органу  –  Голови Управління із захисту

персональних даних, якщо на вашу думку обробка порушує положення RODO. 

7. Повідомляємо,  що  Адміністратор  обробляє  ваші  персональні  дані  у  строго  визначеному

обсязі,  необхідному для досягнення мети, зазначеної в ч. 3. Ваші персональні дані можуть

бути доступні іншим одержувачам або категоріям одержувачів лише у виправданих випадках і

на  основі  відповідних законодавчих  положень  або  на  основі належним  чином  складених

контрактів,  що забезпечують безпеку персональних даних (наприклад,  з  організаціями,  які

надають  юридичні,  аудиторські,  платіжні  послуги,  телефонні  чи  ІТ-послуги,  операторами

поштового  зв’язку,  суб’єктами,  які  харчують  дітей  та  дорослих,  суб’єктами,  що  надають

послуги догляду за місцем проживання). 

8. Рішення, пов'язані з обробкою даних, не прийматимуться в автоматизованому порядку, а дані

не будуть профільовані. 


