
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОЛОЖЕННЯ 

в рамках гуманітарної допомоги, біженці з України , які перебувають на території 
Республіки Польща внаслідок бойових дій на території України 

 

Відповідно до статей 13(1) та (2) Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року.  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) – далі 

GDPR повідомляє, що: 

1. Адміністратором ваших персональних даних є місто Белхатув в особі президента міста Белхатува. Зв'язатися з Адміністратором 
можна в електронному вигляді електронною поштою (e-mail) um@belchatow.pl, (ePUAP) на електронну поштову скриньку за 
адресою: /umbelchatow/UM або /umbelchatow/SkrytkaESP та в письмовій формі – Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 
Bełchatów – тел. tel. 44/ 733 51 16 

2. Зв'язатися з інспектором із захисту даних у Бєлхатувській міській раді можливий в електронному вигляді електронною поштою 
(e-mail) iod@um.belchatow.pl, (ePUAP) на електронну поштову скриньку за адресою: /umbelchatow/UM або 
umbelchatchatow/SkrytkaESP та письмово – Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów – тел. tel. 44/ 733 51 16 

3. Надані Вами дані будуть оброблені з метою легалізації перебування громадян України, які прибули на територію Республіки 

Польща безпосередньо з території України у зв'язку з військовими діями, що проводяться на території цієї країни, та громадян 

України, які мають Карту поляка, які разом зі своєю найближчою родиною внаслідок цих бойових дій прибули на територію 

Республіки Польща. Правовою основою для обробки Ваших персональних даних є стаття 6(1)(.c), (d), (e) GDPR у зв'язку з 

Законом від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї країни. 

Обсяг оброблених даних включає всі надані вами персональні дані, зокрема ім'я та прізвище, місце проживання. Обробка ваших 

персональних даних у сфері номера телефону або адреси електронної пошти відбувається на підставі добровільно вираженої 

згоди, яка може бути відкликана в будь-який час у статті 6(1)(a) GDPR. Надання Ваших персональних даних необхідно m.in до 

реєстру осіб, які надають гуманітарну допомогу особам, які перебувають на території Республіки Польща, включаючи виплату 

грошової допомоги за надання житла та харчування громадянам України. 

4. Ваші персональні дані були надані вами особисто або через інших осіб, які надали їх електронною поштою або усно. 

5. Ваші персональні дані можуть бути передані суб'єктам на підставі чинного законодавства, у т.ч унітарній владі та місцевій 

державній адміністрації до Муніципального центру соціального забезпечення в Бєлхатові з метою надання допомоги біженцям 

з України, поліції, суб'єктам, на які покладено обробку таких даних, неурядовим організаціям. 

6. Ваші персональні дані будуть оброблятися протягом періоду, необхідного для досягнення мети обробки, зазначеної в пункті 2, а 

потім вони будуть зберігатися в архівних цілях, відповідно до положень про архівування Положення Прем'єр-міністра від 18 січня 

2011 року про службові інструкції, єдині фактичні списки файлів та інструкції щодо організації та обсягу роботи архівів компанії. 

7. У випадках, на умовах і в порядку, зазначених у застосовних правилах, ви маєте право вимагати: доступ до змісту даних та їх 

виправлення, видалення даних, обмеження обробки, заперечення проти обробки та відкликання вашої згоди в будь-який час, не 

впливаючи на законність обробки, яка була зроблена на підставі згоди до її відкликання. 

8. Ви маєте право подати скаргу до наглядового органу – Президента Офісу захисту персональних даних зі своїм зареєстрованим 

офісом за адресою ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa – у разі підозри, що персональні дані обробляються Адміністратором з 

порушенням законодавства. 

9. Ваші персональні дані не будуть передані в третю країну або міжнародну організацію і не будуть оброблятися автоматизовано і 

не будуть профайловані. 


