
 
 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ (RODO) ДЛЯ ОСІБ, ЩО 
ЗАЯВЛЯЮТЬ ПРО ПІДТРИМКУ БІЖЕНЦІВ  

 

Контролер даних 

 

Контролером ваших персональних даних є Фонд «Відкритий діалог» – Польща з 
юридичною адресою у Варшаві (01-493), вул. Піренейська 2С (Далі: Фундація або 
Адміністратор). 
 

Поважаючи права суб'єктів даних на недоторканність приватного життя, Фундація 
гарантує, що опрацювання персональних даних відповідає чинному законодавству, 
включаючи RODO, тобто Регламент Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2016/679 
від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв’язку з опрацюванням 
персональних даних і про вільний рух таких даних, та про скасування Директиви 
95/46/ЄС (Загальний регламент про захист даних). 
 

Отримання інформації щодо опрацювання Ваших персональних даних 

 

Якщо у Вас є будь-які сумніви щодо опрацювання даних, будь ласка, зв'яжіться з 
Фундацією за електронною адресою odfoundation@odfoundation.eu або надіславши 
листа на юридичну адресу Фундації. 
 

Отримання даних та мета їх опрацювання 

 

Фундація опрацьовує персональні дані біженців з метою надання допомоги 

українським жінкам і чоловікам, включаючи надання житла тим, хто шукає притулок на 

території Польщі, надання екстреного житла на ніч, забезпечення транспорту від 

кордону та переселення до інших країн ЄС у разі потреби. Персональні дані біженців 

опрацьовуються на підставі згоди, вираженої Вашою активною участю у заповненні 

контактної форми або наданні даних через телефон довіри на підставі статті 6 (1)(a) 

RODO. 

 

Фундація не використовує системи профілювання або системи, що приймають рішення 
щодо персональних даних у автоматизованому режимі. Особисті дані будуть 
опрацьовуватись доти, доки суб'єкти даних не відкличуть свою згоду на їх опрацювання 
або поки не перестане існувати мета, задля якої ці дані були зібрані. 
 

Одержувачі персональних даних 

 

Доступ до даних, на підставі відповідних угод, можуть мати організації, що надають 
бухгалтерські ІКТ-рішення, а також дані можуть бути надані організаціям, що надають 
поштові та кур'єрські послуги, юридичні послуги, що надають послуги транспортування 
або послуги з розміщення та іншим організаціям місцевого самоврядування або 
громадсько- корисним організаціям та донорам, які можуть допомогти біженцям. 



 
 

Персональні дані можуть бути передані уповноваженим органам для виконання 
зобов'язань, покладених на Фундацію. 
 

Передача даних за межі Європейської економічної зони 

Особисті дані будуть опрацьовуватись у межах Європейської економічної зони (далі: 
ЄЕЗ). 
 

Права осіб, чиї дані опрацьовуються  
 

Особа, чиї дані опрацьовуються Контролером, має право запросити доступ до вмісту 
даних, їх виправлення, або коригування, вилучення та обмеження опрацювання, 
передачу даних та відкликання згоди на опрацювання. Докладніша інформація про 
права суб'єктів даних міститься у статтях 12-23 RODO, з текстом яких можна 
ознайомитись за адресою: https://eur-lex.europa.eu/ 

 

Також, Ви маєте право подати скаргу до наглядового органу, тобто Голові Управління 
захисту персональних даних, вул. Ставки 2, 00–193 Варшава. Додаткова інформація: 
https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi 
 

  


