
Інформаційна клаузула GDPR у рамках програми «Разом ми можемо більше — 
перша редакція Програми активізації іноземців на 2022–2023 роки» 
 
Відповідно до ст. 1 і 2 Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2016/679 від 27 
квітня 2016 року про захист осіб у зв'язку з обробкою персональних даних і про вільний рух 
таких даних, а також про скасування Директиви 95/46/EC (загальний регламент захисту даних) 
(Законодавчий вісник UE L 119 від 05.04.2016 р., ст. 1 з пізн. зм.), що далі називається «GDPR», 
інформуємо, що: 
 
Ідентифікаційні та контактні дані адміністратора 
Адміністратором ваших персональних даних, які обробляються в Міністерстві сім'ї та соціальної 
політики, є Міністр сім'ї та соціальної політики, надалі іменований «Міністр», що знаходиться за 
адресою Warszawa (00-513), ul. Nowogrodzka 1/3/5.  

Контактні дані Інспектора з охорони персональних даних 
З питань, пов'язаних з обробкою персональних даних, будь ласка, звертайтесь до Інспектора з 
охорони персональних даних електронною поштою – адреса електронної пошти: 
iodo@mrips.gov.pl або письмово за адресою: ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. 
 
Категорії персональних даних 
Обробка персональних даних включає наступні категорії ваших даних:  
У випадку постачальника послуг: ім'я та прізвище, місце роботи, посада, адреса електронної 
пошти, номер телефону.  
Для учасника Програми: ім'я, прізвище та дані, зазначені в заявці на участь у програмі, в обсязі, 
необхідному для здійснення перевірки, нагляду або звітності. 
 
Цілі обробки та правові підстави обробки 
Ваші персональні дані оброблятимуться в обсязі, необхідному для виконання Міністром 
завдань, пов'язаних зі звітністю, наглядом і контролем, пов'язаними з реалізацією Програми 
«Разом ми можемо більше – перша редакція Програми активізації  іноземців на 2022 - 2023 
роки». Підставою для обробки ваших персональних даних є ст. 6 абз. 1c та ст. 6 абз. 1e GDPR у 
зв'язку зі ст.  62d закону від 20 квітня 2004 з пізнішими змінами (Зак. вісник від 2022 р. поз. 690). 
 
Одержувачі даних чи категорії одержувачів даних 
Ваші персональні дані можуть бути передані суб'єктам, що обробляють персональні дані на 
замовлення адміністратора в межах їх обов'язків та у зв'язку з діяльністю, пов'язаною з 
реалізацією Програми «Разом ми можемо більше – перша редакція Програми активізації 
іноземців на 2022-2023 роки», а також іншим суб'єктам, уповноваженим отримувати ваші дані 
згідно з законом (наприклад, суб'єктам, що контролюють Міністра).  

Період зберігання даних 
Ваші персональні дані зберігатимуться до закінчення строку обов'язку зберігання цих даних, що 
виник у результаті реалізації програми «Разом ми можемо більше – перша редакція Програми 
активізації іноземців на 2022-2023 роки», а потім протягом строку, що випливає з положень 
права про архівування документації. 
 
Права суб'єктів даних 
Ви маєте право на доступ до своїх персональних даних, право вимагати їх виправлення, 
обмеження обробки цих даних і право вимагати їх видалення після закінчення періоду, 
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зазначеного вище. Реалізація вищевказаних прав повинна відповідати закону, на підставі якого 
відбувається обробка персональних даних, а також, серед іншого, правилам, що випливають з 
Кодексу адміністративного судочинства, та принципам архівування. 
 
Автоматизоване прийняття рішень, включаючи профілювання 
Під час обробки ваших персональних даних не буде здійснюватися автоматизоване прийняття 
рішень та профілювання. 
 
Право подати скаргу до наглядового органу 
Ви маєте право подати скаргу Голові Управління захисту персональних даних (PUODO) на 
адресу ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel.:. 22 531 03 00. 
 
Джерело походження даних  
Ваші дані були надані Асоціація «POSTIS », вул.  Зана 3А, 20-601 Люблін , що передала їх нам у 
зв’язку з вашою участю в програмі «Разом ми можемо більше – перша редакція Програми 
активізації іноземців на 2022-2023 роки». 
 
Інформація про добровільність чи обов'язок надання даних 
Надання персональних даних є необхідним для цілей, пов'язаних із виконанням завдань 
Міністра в рамках програми «Разом ми можемо більше – перша редакція Програми активізації 
іноземців на 2022-2023 роки».  
 


	Ідентифікаційні та контактні дані адміністратора
	Контактні дані Інспектора з охорони персональних даних
	Період зберігання даних
	Права суб'єктів даних
	Право подати скаргу до наглядового органу

