
ІНФОРМАЦІЙНА КЛАУЗУЛА 

щодо подання заяви про призначення тимчасового опікуна для неповнолітнього 

громадянина України 

Відповідно до ст. 13 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  Zespół Edukacyjny nr 1 w Świebodzinie reprezentowany 

przez Dyrektora  (adres: os. Łużyckie 28, 66-200 Świebodzin, tel. 68 475 22 76, e-mail: 

sekretariat@ze1swiebodzin.edu.pl). 

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: inspektor@cbi24.pl або письмово за адресою Адміністратора. 

3) Ваші персональні дані будуть оброблені з метою подання заяви до компетентного суду 

з питань опіки та встановлення тимчасового опікуна неповнолітньому громадянину 

України, тобто у зв’язку з необхідністю виконання юридичного обов’язку, покладеного 

на Адміністратора (ст. 6 абз.1 літ. с RODO) випливає з Закону від 12 березня 2022 року 

про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом у цій країні. Якщо 

ви добровільно надаєте персональні дані, відмінні від тих, що випливають із юридичного 

зобов’язання, підставою для легалізації їх обробки є ваша згода на обробку ваших 

персональних даних (ст. 6 абз.1 літ. а RODO). 

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

виконання вищенаведеного з урахуванням періодів зберігання визначених спеціальними 

положеннями, у цьому архівними положеннями, тобто 10 років. 

5) Ваші персональні дані будуть опрацьовуватися автоматизованим способом, але не 

будуть піддаватися автоматизованому прийняттю рішень, включаючи профілювання. 

6) Ваші персональні дані не будуть передаватися за межі Європейської економічної зони 

(включаючи Європейський Союз, Норвегію, Ліхтенштейн та Ісландію) 

7) 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; 
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     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). 

8) Надання ваших персональних даних у зв'язку з юридичним обов'язком, покладеним на 

Адміністратора, є обов'язковим, а невиконання цього призведе до недосягнення мети, 

зазначеної в пункті 3. Ненадання добровільних даних не вплине на перевірку справи. 

 9) Ваші дані можуть передаватися зовнішнім суб’єктам на підставі договору про 

доручення обробки персональних даних, а також уповноваженим згідно із 

законодавством суб’єктам або органам. 

 

 

 

 

 

 


