
ІНФОРМАЦІЙНА КЛАУЗУЛА 

Відповідно до ст. 13 абз. 1 і 2 Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 

2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб щодо  обробки персональних 

даних і про вільне переміщення таких даних, а також про скасування Директиви 

95/46/WE (Dz. U. UE. L. від 2016 р. № 119, ст. 1 зі змінами) - далі "RODO" повідомляю, 

що: 

1. Адміністратором ваших даних є (назва, адреса, e-mail, номер телефону) 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu, ul. Gen. Józefa Hallera 11, email; 

sekretariat@opsswiecie.pl , tel. 52 519 05 40. 

2. Адміністратор призначив Інспектора із захисту даних, з яким Ви можете зв'язатися з 

усіх питань, що стосуються опрацювання персональних даних за адресою електронної 

пошти: iod@opsswiecie.pl  або письмово за адресою Адміністратора. 

3.  Ваші персональні дані будуть оброблятися з метою надання соціальної допомоги на підставі 

Закону від 12.03.2004р. про соціальну допомогу. 

4. Підставою для обробки ваших персональних даних є ст. 6 сек. 1 літ. в і ст. 9 сек. 2 літ. 

b RODO, у зв'язку з Закону від 12.03.2004р. про соціальну допомогу - далі Закон.Підставою 

для обробки даних є також ст. 6 абз. 1 літ. а RODO, тобто ваша згода на категорії 

особистих даних, які надаються добровільно,  крім тих, які вимагаються законом для 

надання пільги. 

5. Ваші дані будуть зберігатися протягом періоду, пов'язаного з наданням пільги, а потім 

відповідно до положень Закону від 14 липня 1983 р. Про Національний архівний ресурс 

та архіви та виданої на її основі інструкції з архівного забезпечення підрозділу. 

6. Ваші дані оброблятимуться в автоматизований спосіб, але не підлягатимуть 

автоматичному прийняттю рішень, включаючи профілювання. 

7. У зв'язку з опрацюванням Ваших персональних даних, Ви маєте наступні права: 

a) право доступу до Ваших персональних даних та отримання їх копій; 

b) виправлення даних; 

c) обмеження опрацювання персональних даних; 

d) право відкликати згоду в будь-який час, не впливаючи на законність обробки, 

проведеної на основі згоди до її відкликання; 

e) Ви маєте право подати скаргу на незаконне опрацювання персональних даних голові 

Управління із захисту персональних даних (Управління із захисту персональних даних, 

вул. Ставки 2, 00-193 Варшава). 
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8. Надання ваших персональних даних, необхідних для надання послуги відповідно до 

Закону, є обов’язковим – ненадання даних призведе до неможливості розгляду 

звернення. Ненадання ваших персональних даних з позначкою добровільних не впливає 

на розгляд поданої заяви. 

9. Ваші дані можуть бути передані зовнішнім суб’єктам на підставі договору про довіру 

обробку персональних даних, у зв’язку з із реалізацією пільг, на які ви маєте право, а також 

уповноваженим законодавством суб’єктам чи органам.  

 


