GDPR, інформація про обробку
персональних даних
Виконуючи інформаційне зобов'язання адміністратора персональних даних, інформуємо Вас,
що розпорядником персональних даних, що обробляються у зв'язку з безкоштовними уроками
польської мови для біженців з України, Fundacja Rozwoju Inicjatyw Akademickich, 80-875
Gdańsk, ul. Biskupia 24B (є Фонд розвитку академічних ініціатив, 80-875 м. Гданськ, Біскупія
24Б), тел.: (+48) 728 756 177, e-mail: projekt@fria.org.pl, www.fria.org.pl, далі по тексту - ФРІА.

Правові основи та цілі обробки даних
Правова основа:
•

•

[PL] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) — artykuł 6 ust. 1 lit. a, b (Dz. Urz. UE L 119 z dn.
04.05.2016 r.).
[UA] Регламент (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 р.
про захист фізичних осіб у зв'язку з обробкою персональних даних та про вільний рух
таких даних, а також про скасування Директиви 95/46/ЄС (Загальний регламент про
захист даних) — Стаття 6(1)(a) та (b) (Офіційний вісник ЄС No L 119 від 04.05.2016).

Ми обробляємо ваші персональні дані з метою виконання юридичних зобов'язань, пов'язаних
з процесом реєстрації на безкоштовні уроки польської мови, а потім в процесі участі в цих
уроках – відповідно до вимог законодавства.

Передача даних
Персональні дані можуть бути передані юридичним особам:
1) уповноважений відповідно до закону,
2) м. Гданськ у зв'язку з виконанням громадського завдання під назвою «Безкоштовні
уроки польської мови для біженців з України»,
3) співпраця з ФРІА в реалізації необхідних завдань в рамках цього процесу і підтримання
безперервності бізнесу, в тому числі, зокрема, суб'єктів, що надають технічні та
організаційні рішення, зокрема послуги:
a. Телекомунікаційних,
b. Юридичні та консультаційні послуги,
c. кур'єр, поштовий зв'язок,
d. пов'язані з розпорядженням документацією, що містить персональні дані.

Обсяг і час обробки даних
Ми обробляємо ваші персональні дані: ім'я, прізвище, вік (у роках), контактні дані: адресу
електронної пошти та номер телефону – на підставі згоди. Дані будуть оброблятися до тих пір,
поки не буде законної мети, яку переслідує ФРІА, тобто на період безкоштовних уроків
польської мови, а потім вони будуть архівуватися і зберігатися протягом 6 років (у зв'язку з
виконанням публічного завдання). Після закінчення цього терміну дані будуть видалені.

Передача даних за межі Європейського Союзу
ФРІА не передає персональні дані за межі Європейського Союзу.

Профілювання
ФРІА не використовує засоби автоматизованої обробки даних, в тому числі для так званого
профілювання.

Права суб'єктів даних
У зв'язку з обробкою персональних даних ФРІА, ви маєте право:
1) доступ до змісту ваших даних та право на виправлення, видалення, обмеження
обробки, право на передачу даних, право на заперечення, право відкликати згоду – в
обсязі, визначеному положеннями Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського
Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 р.,
2) подайте скаргу до наглядового органу, тобто президента Управління з питань захисту
персональних даних, якщо вважаєте, що обробка ваших персональних даних порушує
положення Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня
2016 р.

Цей інформаційний пункт GDPR щодо обробки персональних даних доступний у формі:
1) роздруківка, представлена при реєстрації на безкоштовні уроки польської мови,
2) PDF-файл для завантаження на сайті FRIA у змісті запису на безкоштовні уроки
польської мови для біженців з України: www.fria.org.pl/darmowe-lekcje-jezyka-polskiegodla-uchodzcow-z-ukrainy або абревіатура: www.tiny.pl/ww6ft.
Гданськ, 9 листопада 2022 р.
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