
Інформація про обробку персональних даних для даної діяльності 

Надання підтримки сторонам, які виконують завдання щодо допомоги постраждалим 

внаслідок війни в Україні 

Згідно статті 13 чи закону 1 і 2 розпорядження Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 

2016/679 від 27 квітня 2016 р. про захист фізичних осіб при обробці персональних 

даних і про вільне переміщення таких даних», а також щодо ухилення від 

директиви 95/46/ЄС (загальне розпорядження про захист даних) Згідно з директивою 

Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист 

фізичних осіб при обробці персональних даних і про вільне переміщення таких даних, а 

також скасування директиви 95/46/ЄС (загальне розпорядження про охорону даних)  

(Офіційний вісник ЄС L.2016.119.1, із змінами L.2018.127.2 і L.2021.74.35) (RODO) (укр.  

– Загальне розпорядження про захист даних), інформуємо, що: 

1. Адміністратором персональних даних є міський голова міста Бєльськ Підляський, вул. 

Коперника 1, 17-100 Бельськ Підляський. З Адміністратором можна зв’язатися письмово 

за вищевказаним адресою або електронною поштою: um@bielsk-podlaski.pl 

2. Посадовець із захисту даних: ви можете зв'язатися з ним з усіх питань, що стосуються 

обробки персональних даних, за адресою електронної пошти: iod@bielsk-podlaski.pl або 

за телефоном: 85 7318139, а також у письмовій формі за адресою: Ратуша Бельськ 

Підляський, вул. Коперника1, 17-100 Бельськ Підляський. 

3. Ваші дані оброблятимуться з метою забезпечення контакту щодо надання підтримки 

сторонам, які виконують завдання, пов’язані з наданням допомоги постраждалим від 

війни в Україні та надання даних іншим суб’єктам з метою організації допомоги на 

основі статті 6 закону 1 літ. e) RODO - обробка є необхідною для виконання завдання, 

яке виконується в суспільних інтересах або під час здійснення державних повноважень, 

наданих адміністратору. 

4. Ваші дані будуть доступні організаціям та установам, які надають підтримку та 

допомогу постраждалим, а також суб'єктам, які беруть участь в організації надання 

допомоги. 

5. Ваші дані оброблятимуться протягом періоду, необхідного для досягнення мети 

зазначеної обробки, про що йдеться в п. 3, а далі будуть зберігатися в архівних цілях 

відповідно до положень Закону 14 липня 1983р. про національний архівний ресурс та 

архіви (Роз. Закону від 2020р. поз. 164). 

6. У зв'язку з обробкою Ви маєте право на: 

    a) доступ до даних, на умовах викладених у ст. 15 RODO; 

    b) виправлення даних, на умовах викладених у ст.16 RODO; 

    c) усунення даних («право бути забутим» )на умовах викладених у ст. 17 RODO; 

    d) обмеження обробки даних, на умовах викладених у ст. 18 RODO; 

    e) виступити проти обробки, на умовах викладених у ст. 21. 

7. Ви маєте право подати скаргу у зв'язку з обробкою нами ваших даних  до 

контролюючого органу, яким є Голова Управління Захисту Персональних Даних. 

8. Надання персональних даних є добровільним. Ненадання їх призведе до того, що 

участь в акції допомоги буде неможливою. 

9. Дані не підлягають автоматизованому прийняттю рішень, включаючи профілювання. 


