
Клаузуля інформаційна РОДО в рамках "Разом ми можемо зробити більше - перше видання 

програми активації для іноземців на 2022 - 2023 рр." 

Відповідно до статті 14(1) та (2) Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2016/679 

від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв'язку з обробкою персональних даних та 

про вільне переміщення таких даних, а також про скасування директиви 95/46/ЄС (Загальний 

регламент про захист даних) (Dz. ЄС L 119, 04.05.2016, с. 1, зі змінами та доповненнями), далі по 

тексту – «РОДО», хочу повідомити, що: 

Тотожність адміністратора і контактні дані 

Адміністратором ваших персональних даних, що обробляються в Міністерстві Сімейної та 

Соціальної політики, є Міністр у справах сім'ї та соціальної політики, далі по тексту - Міністр з 

місцезнаходженням у Варшаві (00-513), на вул. Новогродзькій 1/3/5. 

Контактні дані інспектора охорони особових даних 

 З питань, що стосуються обробки персональних даних, будь ласка, зв'яжіться з Інспектором із 

захисту даних електронною поштою – адресою електронної пошти: iodo@mrips.gov.pl або 

письмово за адресою: Новогродзька 1/3/5, 00-513 Варшава. 

Категорії персональних даних 

Обробка персональних даних включає наступні категорії ваших даних:  

У випадку особи, що надає послуги: ім'я та прізвище, місце роботи, посада, адреса електронної 

пошти, номер телефону.  

У випадку учасника Програми – ім'я та прізвище та дані, зазначені у формі заявки на участь у 

Програмі, в обсязі, необхідному для проведення процедури перевірки, нагляду або звітності 

 

Цілі обробки та правові підстави обробки 

Ваші персональні дані будуть оброблятися в обсязі, необхідному міністру для виконання 

завдань, пов'язаних зі звітністю, наглядом та контролем діяльності, пов'язаної з виконанням 

«Разом ми можемо зробити більше – перше видання Програми активізації для іноземців на 

2022 – 2023 роки». Підставою для обробки ваших персональних даних є стаття 6 (1) (c) та стаття 

6 (1) (e) РОДО у поєднанні зі статтею 62d Закону від 20 квітня 2004 року зі змінами  

Одержувачі даних або категорії одержувачів даних 

Ваші персональні дані можуть бути передані суб'єктам, які обробляють персональні дані, на 

вимогу адміністратора в межах його обов'язків та у зв'язку з виконанням заходів, пов'язаних із 

реалізацією «Разом ми можемо зробити більше – перше видання Програми активації для 

іноземців на 2022 – 2023 роки», а також іншим суб'єктам, уповноваженим на отримання ваших 

даних на підставі законодавчих положень (наприклад, суб'єктам, які контролюють Міністра). 

Термін зберігання даних 

Ваші персональні дані будуть зберігатися до закінчення терміну дії зобов'язання зберігати ці 

дані в результаті реалізації «Разом ми можемо зробити більше – перше видання Програми 

активації для іноземців на 2022 – 2023 роки», а потім до закінчення терміну обов'язку зберігати 

дані, що випливають з положень про архівування документації. 
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Права суб'єктів даних 

Ви маєте право на доступ до своїх персональних даних, право вимагати їх виправлення, 

обмежувати обробку цих даних і право вимагати їх видалення після закінчення зазначеного 

вище терміну. Реалізація вищевказаних прав повинна відповідати положенням законодавства, 

на підставі якого здійснюється обробка персональних даних, а також,  принципам, що 

виникаючими з Кодексу адміністративної поведінки і принципами архівації. 

Автоматизоване прийняття рішень, включаючи профілювання 

Під час обробки ваших персональних даних не буде автоматизованого прийняття рішень або 

профілювання. 

Право на подання скарги до наглядового органу 

Ви маєте право подати скаргу до наглядового органу, тобто президента Управління захисту 

персональних даних (PUODO), Ставкі 2, 00-193 Варшава, тел.: 22 531 03 00. 

Джерело походження  даних 

Ваші дані були надані Лодзьким Воєводством, алея  Пілсудськєго  8, 90-051 Лодзь, який надав їх 

нам у зв'язку з вашою участю у «Разом ми можемо зробити більше – першому випуску 

програми активації для іноземців на 2022 – 2023 роки». 

Інформація про добровільність або обов'язок надання даних: 

Надання персональних даних необхідне для цілей, пов'язаних з виконанням завдань Міністра в 

рамках проекту «Разом ми можемо зробити більше – перший випуск Програми активізації для 

іноземців на 2022 – 2023 роки». 


