
ІНФОРМАЦІЙНА КЛАУЗУЛА 

реєстр неповнолітніх громадян України, які перебувають під тимчасовою опікою 

 

Відповідно до ст. 14 абз. 1 і 2 Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 

2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб щодо  обробки персональних 

даних і про вільне переміщення таких даних, а також про скасування Директиви 

95/46/WE (Dz. U. UE. L. від 2016 р. № 119, ст. 1 зі змінами) - далі "RODO" повідомляю, 

що: 

1) Адміністратором ваших даних є  Міністр сім’ї та соціальної політики, вул. 

Новогродська 1/3/5, 00-513 Варшава, тел. 222 500 108, e-mail: info@mrips.gov.pl, разом з 

Повітовим центром допомоги сім'ям у Грубешові, вул. Цеглана 58, 22-500 Грубешов, тел. 

84 696 37 77. 

2) Адміністратор призначив Інспектора із захисту даних, з яким Ви можете зв'язатися з 

усіх питань, що стосуються опрацювання персональних даних за адресою електронної 

пошти: iod@mc.gov.pl    або письмово за адресою Адміністратора. 

3) Ваші персональні дані будуть оброблятися з метою ведення обліку неповнолітніх 

громадян України, які прибули на територію Республіки Польща без опіки особи, яка 

фактично є його правним опікуном, та неповнолітнього громадянина України, який 

прибув на територію Республіки Польща та до прибуття був на тимчасовому вихованні 

на території України, тобто тому, що необхідно виконати юридичний обов’язок, 

покладений на Адміністратора. (Стаття 6 абз.1 літ.c RODO) у зв'язку з Закону від 12 

березня 2022 року Про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом 

на території цієї держави. 

4) Адміністратор обробляє ваші персональні дані, т.е. ім’я та прізвище особи, яка 

прибула на територію Республіки Польща з неповнолітнім, щодо якого він перебував під 

опікою на території України, та особи, яка представляє неповнолітнього на території 

Республіки Польща, надалі «опікун», ім'я (-а) та прізвище (-а) неповнолітнього, 

громадянство неповнолітнього та особи, яка здійснює догляд, адреса останнього місця 

проживання неповнолітнього в Україні, інвалідність, стан здоров'я неповнолітнього, 

стосунки неповнолітнього з іншими неповнолітніми, які перетнули кордон, номер 

PESEL неповнолітнього та особи, яка доглядає - якщо надано, дата народження 

неповнолітнього та опікуна - якщо номер PESEL не виданий , адреса місця перебування 

неповнолітнього та опікуна на території Республіки Польща, дата прибуття 

неповнолітнього та опікуна до місця перебування на території Республіки Польща, вид 
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документа, що є підставою для перетину кордону неповнолітнім та опікуном - за 

наявності, серія та номер документа, що є підставою для перетину кордону 

неповнолітнім та опікуном - за наявності, адреса електронної пошти опікуна, номер 

телефону опікуна, вид, номер та цифрове зображення документа, що підтверджує особу 

неповнолітнього, вид, номер та цифрове відображення документа, що підтверджує особу 

особи, яка надає догляд, фотографія неповнолітнього, фотографія особи, яка прибула з 

неповнолітнім на територію Республіки Польща, щодо якого він перебував під опікою 

на території України, відомості про місце і дату перетину кордону неповнолітнім та 

особою, яка опікується, відомості про опіку над неповнолітнім, включаючи відомості 

про призначення тимчасового опікуна, зазначеного у ст. 25 сек. 7, третє речення Закону 

про надання допомоги громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на 

території цієї держави, та дані опікуна, відомості про дату припинення опікунства чи 

виїзд опікуна з території  Республікі Польщі. 

5) Ваші персональні дані будуть оброблятися протягом періоду, необхідного для 

досягнення вищезазначеної мети враховуючи строки зберігання, визначені спеціальними 

положеннями, включно з архівним положенням, тобто ......... років. 

6) Ваші дані оброблятимуться в автоматизований спосіб, але не підлягатимуть 

автоматичному прийняттю рішень, включаючи профілювання. 

7) Ваші персональні дані будуть передані за межі Європейської економічної зони 

(включаючи Європейський Союз, Норвегію, Ліхтенштейн та Ісландію). 

8) У зв'язку з опрацюванням Ваших персональних даних, Ви маєте наступні права: 

     a) право доступу до Ваших персональних даних та отримання їх копій; 

     b) виправлення даних; 

     c) обмеження опрацювання персональних даних; 

     d)  Ви маєте право подати скаргу голові Управління із захисту персональних даних ( 

вул. Ставки 2, 00-193 Варшава), якщо вважаєте, що обробка персональних даних 

порушує положення Загального регламенту про захист персональних даних (RODO). 

9) Ваші персональні дані були отримані насамперед із інформації, зібраної Повітовим 

центром допомоги сім’ї від зацікавлених осіб, рішень суду з питань опіки та піклування, 

а також інших державних установ, які беруть участь у виконанні зобов’язань згідно з 

Законом про допомогу громадянам України у зв'язок зі збройним конфліктом на цій 

території країни. 



10) Ваші дані можуть бути передані зовнішнім особам на підставі договору про 

доручення обробки персональних даних, тобто постачальникам послуг, що надають 

послуги з обслуговування ІТ-системи та постачальникам послуг у сфері бухгалтерського 

обліку чи юридичним консультаціям, а також уповноваженим законом суб’єктам або 

органам. 

 

 

 

 


