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Додаток № 3 до Правил відбору: Заяви стосовно проекту 

 

ЗАЯВА УЧАСНИКА ПРОЕКТУ 

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПРАВИЛ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ 

 

Відповідно до ст. 13 абз. 1 і 2 Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2016/679 від 27 
квітня 2016 року щодо захисту фізичних осіб у зв'язку з обробкою персональних даних та про вільне 
переміщення таких даних, а також про скасування Директиви 95/46/ЄC (Закон. вісн. UE.L.2016.119.1) 
(іменований надалі: RODO) повідомляємо, що: 

1. Адміністратором Ваших персональних даних є Фонд "Активізація без кордонів" з 
місцезнаходженням у Варшаві, вул. Кран 43, 00-680 Варшава, який районним судом для ст. 
м. Варшави у Варшаві внесено в реєстр під номером KRS 0000821895, NIP 7010967569.  
Зв'язатися з Адміністратором можна за номером тел. +48 22 530 18 57, або по електронній 
пошті:  biuro@aktywizacjabezgranic.pl  

2. Фонд "Активізація без кордонів" з метою належного захисту персональних даних призначив 
Інспектора з захисту даних, з яким можна зв’язатися за такою адресою електронної пошти: 
iod@activacjabezgranic.pl  

3. Ваші персональні дані обробляються на підставі: 

• ст. 6 абз. 1а RODO на підставі згоди, наданої на обробку даних у формі зображення.  

• ст. 9 абз. 2a RODO на підставі наданої згоди на обробку даних щодо стану здоров’я, 
мого соціального статусу (непрацездатності, національної чи етнічної 
приналежності, факту перебування у статусі емігранта, особи іноземного 
походження чи перебування в іншому несприятливому соціальному становищі).    

• ст. 6 абз. 1б RODO з метою реалізації Договору про участь у Проекті та в обсязі, 
визначеному Правилами відбору і участі в Проекті. 

• ст. 6 абз. 1ґ RODO в обсязі, в якому обробка необхідна для виконання завдання, яке 
виконується в суспільних інтересах відповідно до статутної діяльності 
Адміністратора, зокрема у сфері суспільно корисної діяльності. 

• ст. 6 абз. 1д RODO для зв'язку щодо реалізації співпраці та внутрішньої 
організаційної діяльності, пов’язаної з діяльністю Адміністратора, а також у разі 
необхідності стягнення за позовом або захисту від позовів, виходячи з законних 
інтересів Адміністратора. 

4. Одержувачами персональних даних можуть бути суб’єкти, що надають та підтримують 
інформаційні системи, що використовуються Адміністратором, а також суб’єкти, що 
надають послуги, пов’язані з поточною діяльністю Адміністратора – за відповідними 
договорами довірення персональних даних за умови використання вищезазначеними 
суб’єктами відповідних технічних та організаційних заходів для захисту даних. Персональні 
дані також можуть бути надані суб’єкту, уповноваженому відповідно до чинного 
законодавства, зокрема суб’єкту, який здійснює нагляд за проектом – Міністру сім’ї та 
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соціальної політики. 

5. Ваші персональні дані оброблятимуться протягом терміну дії договору, а після його 
завершення – протягом визначеного законодавством періоду зберігання документації, 
пов’язаної з виконанням договору. Персональні дані, оброблювані на підставі законного 
інтересу Адміністратора, оброблятимуться до досягнення цілей, для яких вони були зібрані, 
або до моменту ефективного внесення заперечення проти обробки даних. Персональні 
дані, оброблювані на підставі згоди, оброблятимуться до моменту відкликання згоди. 

6. Ви маєте право доступу до змісту своїх даних, право їх спростовувати, усувати, обмежувати 
їх обробку, право на перенесення даних, право на внесення заперечення, право на 
відкликання згоди на їх обробку в будь-який час, не впливаючи на законність такої обробки, 
яка здійснювалась на підставі згоди до її відкликання; 

7. Ви маєте право подати скаргу, якщо вважаєте, що обробка даних порушує положення RODO. 
Скаргу слід подати до наглядового органу, яким є Голова Управління із захисту персональних 
даних. 

8. Ваші персональні дані не будуть передаватись третій країні або міжнародній організації. 

9. Ваші персональні дані не підлягають автоматизованому прийняттю рішень, зокрема 
профілюванню. 

10. Надання вами персональних даних є добровільним, але необхідним для участі в Проекті. 

 

………………………………….....……. 
НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ І ДАТА 

………………………………….....……. 
Розбірливий підпис Учасника Проекту* 

 


