
Пані та панове, відповідно до законодавства Європейського Союзу1 ми дбаємо про захист ваших персональних 
даних. Ви також маєте право отримати інформацію про те, як обробляти надані нам персональні дані, про що 

повідомляємо нижче: 

ДЕТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ  
УКРАЇНСЬКИХ ГРОМАДЯН, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК ВІЙНИ В УКРАЇНІ 

Дані Адміністратора 
даних 

Адміністратором персональних даних є: 
1.  президент міста Глівіце з місцезнаходженням у мерії в Глівіце за адресою ul. Zwycięstwa 21, 

44-100 Gliwice 
2. Глівицький рятувальний центр за адресою ul. Bolesława Śmiałego 2B, 44-100 Gliwice 

Контактні дані 
Інспектор захисту даних 

У питаннях, пов’язаних з обробкою персональних даних мером Глівіце, ви можете зв’язатися з 
Уповноваженим із захисту даних за електронною поштою: iod@um.gliwice.pl  

Мета та правові основи 
обробки персональних 

даних 

Ми збираємо ваші персональні дані: 
1. з метою надання гуманітарної допомоги, організованої Президентом міста Глівіце громадянам України, 
які постраждали внаслідок війни в Україні, 
2. Обробка даних необхідна для захисту життєво важливих інтересів суб'єкта даних, щодо яких  
ст. 6 п. 1 літ. d) Загального регламенту про захист даних (RODO) і необхідний для виконання завдання, яке 
виконується в інтересах суспільства відповідно до ст. 6 п. 1 літ. e) загального регламенту захисту даних 
(RODO). 

Одержувачі 
персональних даних 

Персональні дані можуть передаватися до:  
1. неурядових організацій та інших суб'єктів, які займаються наданням допомоги в місті Глівіце або 

користуються наданою підтримкою, зокрема Центр 3.0 - Глівіцький центр громадської діяльності 
та Центр соціальних ініціатив, 

2. міських організаційних підрозділів, які беруть участь у наданні допомоги, зокрема Центр 
соціального забезпечення, Муніципальна поліція м. Глівіце, 

3. інших суб'єктів, якщо закон вимагає від міського голови надавати персональні дані, зокрема до 
Воєводського центру антикризового управління, 

4. суб'єктів технічної підтримки ІТ та телеінформаційних систем, на яких обробляються персональні 
дані, включаючи компетентні міністерства уряду Республіки Польща, які відповідальні за ІТ-
програми, призначені для реєстрації цивільних справ. 

Персональні дані не будуть передані в третю країну. 

Термін зберігання 
персональних даних 

Персональні дані зберігатимуться лише протягом періоду, необхідного для надання допомоги та 
виконання передбачених законом зобов’язань, пов’язаних із наданою підтримкою. 

Права суб'єктів даних, 
включаючи доступ до 
персональних даних 

Кожен суб’єкт даних може вимагати доступу до своїх персональних даних, поправку (виправлення), а у 
випадках, передбачених законодавством, видалення або обмеження їх обробки. Ви можете скористатися 
вищевказаними правами, надіславши власноруч підписаного листа до міської ради в Глівіце. 

Право на подання скарги 
до контролюючого 

органу 

Якщо обробка ваших персональних даних порушує положення про захист персональних даних, ви маєте 
право подати скаргу до контролюючого органу за адресою: 

Президент Управління захисту персональних даних, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 
Інформація про 

добровільне надання 
даних 

Надання ваших персональних даних є добровільним, але необхідним для надання допомоги. 

Автоматизоване 
прийняття рішень, 

профілювання 
Що стосується наданих нам персональних даних, ми не будемо використовувати автоматичне прийняття 
рішень або профілювання. 

1 Інформація виконує обов'язок, що випливає із законодавства Європейського Союзу, у зв'язку зі ст. 13 Регламенту (ЄС) 
2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб щодо обробки 
персональних даних та про вільне переміщення таких даних, а також про скасування Директиви 95/46/WE (загальне 
положення про захист даних – RODO). 


