
інформації 
для біженців, яким надається гуманітарна допомога, які проживають на території 

Республіки Польща внаслідок бойових дій на території України 
 
На підставі ст. 13 і 14 Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 

2016 року про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних та про вільний рух таких 

даних, а також про скасування Директиви 95/ 46 / EC (Загальне положення про захист даних) 

(Вісник законів UE L 119 від 05.04.2016 р., ст. 1 зі змінами) (далі: GDPR), я інформую, що: 

1. Адміністратором ваших персональних даних є Центр соціальних служб ґміни Чарнків, 

вул. Рибаки 3, 64-700 Czarnków (далі: CUS), тел. 67 253 02 91, 67 255 05 80, 698 007 897, 

адреса електронної пошти: cus@cus.ugczarnkow.pl 

2. Адміністратор призначив Уповноваженого із захисту даних, з яким Ви можете зв’язатися 

за телефоном 602 24 12 39 або в електронному вигляді за адресою: kontakt@smart-

standards.com або письмово на адресу місцезнаходження Адміністратора. 

3. Надання персональних даних є добровільним, а їх обробка необхідна для виконання 

завдання, яке виконується в суспільних інтересах або для здійснення державних 

повноважень, покладених на Гміну Чарнків та її організаційні підрозділи. 

4. Надані Вами дані будуть використані для надання Вам гуманітарної допомоги у зв’язку 

з Вашим перебуванням на території Республіки Польща в результаті бойових дій на 

території України. 

5. Правовою підставою для обробки ваших персональних даних є: 

a. МІЖНАРОДНИЙ ПАКТ ПРО ГРОМАДЯНСЬКІ ТА ПОЛІТИЧНІ ПРАВА від 16 

грудня 1966 р. (Вісник законів від 1977 р. № 38, ст. 167), 

b. МІЖНАРОДНИЙ ПАКТ ПРО ЕКОНОМІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ ПРАВА І 

КУЛЬТУРАЛЬНИЧА від 19 грудня 1966 р. (Вісник законів від 29 грудня 1977 р.), 

c. ПРОТОКОЛ про статус біженців, складений у Нью-Йорку 31 січня 1967 року 

(Journal of Laws 1991.119.517), 

d. ДОДАТКОВІ ПРОТОКОЛИ до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 р. про 

захист жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол I) та захист жертв 

неміжнародних збройних конфліктів (Протокол II) від 8 червня 1977 р. (Вісник 

законів 1992.41.175) . 

6. Обсяг оброблюваних даних включає всі персональні дані, які ви надали, зокрема ім'я та 

прізвище, номер телефону, номер документа, що посвідчує особу (наприклад, паспорт), 

дата народження, місце проживання та інші дані, включаючи спеціальні категорії даних, 

якщо такі є; обсяг оброблюваних даних також включає дані осіб, які перебувають під 

вашим опікою. 

7. Ваші персональні дані можуть бути передані окремій державній адміністрації органами 

місцевого самоврядування та підпорядкованими їм установами, а також суб'єктами, яким 

доручено обробку таких даних, а також підприємствами, неурядовими організаціями чи 

приватними особами, якщо ці суб'єкти або особи запропонували допомогу у сфері 

проживання, транспорту, перекладу чи будь-якої іншої іншу допомогу, яка була 

запропонована у зв'язку з метою обробки таких даних. 

8. У виправданих випадках ваші персональні дані можуть бути передані третій країні або 

міжнародній організації, наприклад: Міжнародному Червоному Хресту, Верховному 

комісару ООН у справах біженців - УВКБ ООН та іншим. 

9. Ваші персональні дані будуть оброблятися протягом періоду, необхідного для 

досягнення мети обробки, зазначеної в пункті 3, а потім вони будуть зберігатися для 

архівних цілей відповідно до положень про архівування, що діють в Республіці Польща. 

10. Ви маєте право: вимагати доступу до ваших персональних даних, виправлення 

(виправлення), видалення, обмеження обробки, заперечення проти обробки, відкликання 

згоди на обробку персональних даних, що не впливає на законність виконаної обробки 

даних. до його вилучення. 

11. Надання персональних даних, які дозволяють ідентифікувати вас, є добровільним, але 

необхідним для надання вам гуманітарної допомоги. 

12. Рішення щодо вас не ґрунтуються на автоматизованій обробці даних, включаючи їх 

профілювання. 

13. Якщо буде виявлено, що обробка ваших персональних даних порушує положення щодо 

захисту цих даних ви маєте право подати скаргу до Голови Управління захисту 

персональних даних (вул. Stawki 2; 00-193 Варшава). 
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