
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОЛОЖЕННЯ 

для біженців, які проживають на території Республіки Польща в Гміні Буковина Татшанська 

внаслідок бойових дій на території України - яким надається гуманітарна допомога 

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/WE, люб'язно повідомляю вам, що: 

1) Адміністратором ваших персональних даних є Війт Гміни Буковина-Татшаньська з 

місцезнаходженням: вул. Буковина Татшаньська, 34-500 Длуга 144. 

2) З усіх питань, пов’язаних із захистом та обробкою персональних даних, Ви можете звертатися 

до Інспектора із захисту даних. 

 

Зв’язатися з Інспектором із захисту даних можна за допомогою: 

• пошти: Інспектор із захисту даних, Управління Гміни Буковина Татшанська, вул. Длуга 144, 34-

530 Буковина Татшаньська, 

• адреса e-mail:  iod@ugbukowinatatrzanska.pl, 

• телефон стаціонарний: 18 20 008 70 вн. 68, 

• телефон мобільний: 663 226 661, 

• прийняття сторін. 

 3) Обробка ваших персональних даних відбувається на підставі Вашої згоди та необхідна для 

виконання завдання, яке виконується в інтересах суспільства або в рамках виконання публічних 

повноважень, доручених Гміні Буковина-Татшанська. 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; Ці завдання виконує Гміна Буковина-

Татшанська у зв’язку з необхідністю забезпечення співпраці всіх органів державної влади та 

місцевого самоврядування, які діють на території Малопольського воєводства та керують їх 

діяльністю у сфері запобігання загрозам життю та здоров’ю, загрозам для безпеки держави та 

іншим надзвичайним загрозам; і як частина антикризового управління, у зв'язку з необхідністю 

виконання завдань, що полягають в управлінні, моніторингу, плануванні, реагуванні та усуненні 

наслідків загроз у Гміні Буковина-Татшаньська. 

4) Обсяг оброблюваних даних включає всі персональні дані, які Ви надали, зокрема ваше 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 

були подані; обсяг оброблюваних даних також включає дані осіб, які перебувають під Вашою 

опікою. 

5) Персональні дані були надані Вами особисто або через інших осіб, які надали їх електронною 

поштою або в усній формі. 

6) Ваші персональні дані можуть бути передані органам державної влади та місцевого 

самоврядування та підпорядкованим їм установам, а також суб’єктам, яким доручено обробку 

таких даних, а також компаніям, недержавним організаціям чи фізичним особам, якщо ці 

суб’єкт чи особи запропонував допомогу у сфері проживання, транспорту, перекладу чи будь-

якої іншої допомоги, яка була запропонована у зв'язку з метою обробки таких даних; в 



обґрунтованих випадках дані також можуть бути передані в третю країну або міжнародну 

організацію (наприклад, Міжнародний Червоний Хрест, Верховний комісар ООН у справах 

біженців - УВКБ ООН та інші). 

7) 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. 

8) 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 обробки даних, здійсненої 

раніше. Згода може бути відкликана шляхом подання відповідного звернення про відкликання 

згоди до Інспектора з питань захисту персональних даних за контактною адресою, зазначеною 

в цьому інформаційному положенні.  

9) Надання адміністратору Гміни Буковини Татшаньської особистих даних, які дозволяють 

ідентифікувати Вас, є добровільним, але необхідним для надання вам гуманітарної допомоги. 

10) Рішення щодо Вас не основані на автоматизованій обробці даних, включаючи їх 

профілювання. 

11) Якщо Ви вважаєте, що обробка Ваших персональних даних в Управлінні Гміни Буковина-

Татшаньська порушує положення про захист таких даних, ви маєте право подати скаргу до 

Голови Управління захисту персональних даних (вул. Ставкі 2; 00 -193 Варшава). 


