ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОЛОЖЕННЯ ДЛЯ ЗАЯВНИКІВ

Відповідно до статті 13(1) і (2) та статті 14(1) і (2) Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та
Ради від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб щодо про обробки персональних даних та про вільне
переміщення таких даних та скасування Директиви 95/46/EC (Офіційний вісник ЄС L 119 від 04.05.2016 р.,
стор. 1), надалі іменувану «GDPR», повідомляємо вам що:
1.

Адміністратор
Адміністратором ваших персональних даних є Polska Akcja Humanitarna (Польська гуманітарна акція)
зареєстрована за адресою: алея Солідарності 78a, 00-145 Варшава, номер KRS 000013683300-927 Варшава.
З адміністратором можна зв'язатися: електронною поштою: compliance@pah.org.pl; за телефоном: +48 22
828 88 82.

2.

Уповноважений із захисту даних
Контролер призначив Уповноваженого із захисту даних, до якого ви можете звертатися з усіх питань, що
стосуються обробки ваших персональних даних, і від якого ви можете отримати інформацію про свої права
щодо обробки персональних даних за адресою: iod@pah.org.pl.

3.

Мета та правові основи обробки персональних даних
У зв’язку з тим, що ви подаєте заявку на отримання допомоги в рамках «Програми тимчасової швидкої
допомоги від ПГА (TеRA) для людей, які втекли з України», яку реалізує Польська гуманітарна акція, ми
оброблятимемо наступні ваші дані:
a.
b.
c.

d.

ідентифікаційна інформація, така як ім'я, прізвище, номер документа, що посвідчує особу, дата
народження, стать;
контактні дані: номер телефону, адреса електронної пошти;
дані про ваше домогосподарство, наприклад, чи є ви головою домогосподарства, скільки людей
у домогосподарстві, скільки з цих людей жінок і скільки чоловіків, чи є серед членів вашого
домогосподарства особи, що залишилися в Україні, фінансовий стан домогосподарства (дохід,
джерела доходу);
додаткова інформація: ваше останнє місце проживання в Україні, мови, якими ви володієте, коли
ви прибули до Польщі та чи є у вас штамп у паспорті, що це підтверджує, скільки часу вам
знадобилося, щоб доїхати до кордону та скільки часу зайняв перетин кордону, чи зверталися ви
за допомогою до будь-яких інших організацій та установ.

Ми обробляємо ваші персональні дані на підставі вашої добровільної згоди, наданої при заповненні
заявки на участь у програмі TeRA. Надання даних є добровільним, однак ненадання їх може призвести до
неможливості участі в програмі TeRA.
4.

Одержувачі даних

Ми можемо поділитися вашими даними із зовнішніми організаціями та державними органами чи
органами, які мають право отримувати дані на основі чинного законодавства, наприклад, суди,
правоохоронні органи чи державні установи, якщо вони зроблять запит на основі відповідних
законодавчих положень, а також із суб’єктами, яким за договором доручено обробляти ваші дані,
наприклад, партнером-виконавцем проекту TERA, тобто Асоціацією українців у Польщі, її осередками та
відділеннями, міжнародними організаціями та неурядовими організаціями, які займаються координацією
гуманітарної допомоги та допомоги розвитку, але лише якщо ви дали свою згоду. Ми також можемо
розкривати ваші персональні дані банкам, які випускають передплачені картки Mastercard, які можуть
використовуватися як інструмент для переказу допомоги за програмою TERA , а також власнику цієї картки
– Sodexo, якщо це випливає з відповідних нормативних актів щодо протидії відмивання грошей та
фінансування тероризму.

5.

Термін обробки персональних даних
Ми обробляємо ваші персональні дані протягом терміну дії Програми TERA (тобто її виконання та
моніторингу) та протягом строку погашення будь-яких пов’язаних з нею претензій, що випливають із
Цивільного кодексу та загально застосовного законодавства.

6.

Права щодо обробки персональних даних
Ми гарантуємо вам реалізацію всіх ваших прав щодо обробки ваших персональних даних відповідно до
умов GDPR, тобто право на:


доступ і копіювання даних;



виправлення (зміну) ваших персональні дані;



обмеження обробки персональних даних;



стирання персональних даних (з урахуванням ст.17(3) RODO);



висунення заперечень;



подання скарги до Голови Управління із захисту даних, якщо ви вважаєте, що обробка ваших
персональних даних порушує положення закону про захист персональних даних.

