Політика Конфіденційності
Згідно з виконанням вимог регламенту 2016/679 Європейського Парламенту та
Ради (ЄС) від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб при обробціперсональних
даних та вільної передачі таких даних, і скасування директиви 95/46 /WE (Загальний
регламент захисту даних ЄС «GDPR» (General Data ProtectionRegulation), польською
мовою «RODO» - RozporządzenieOgólne o Ochronie Danych Osobowych,), повідомляємо
Вас про правила обробки Ваших персональних даних, та про Ваші права з
цим пов’язані.
1. Адміністратором Ваших персональних даних є Гданський Фонд (Fundacja
Gdańska) , вул. Длугі Тарг 28/29 (ul. Długi Targ 28/29), 80-830 Гданськ.
2. У разі виникнення запитань щодо способу та обсягу обробки Ваших
персональних даних у рамках діяльності Гданського Фонду (Fundacja Gdańska), а
також Ваших прав, Ви можете зв’язатися з уповноваженим із захисту даних
Гданського

Фонду

(Fundacja

Gdańska)

за

адресою

е-пошти

info@fundacjagdanska.pl.
3. Адміністратор персональних даних – Гданський Фонд (Fundacja Gdańska) обробляє Ваші персональні дані на підставі чинного законодавства Республіки
Польща.
4. Ваші персональні дані обробляються в наступних цілях:
а) підготовка договору дарування;
б) зв’язок по телефону та через електронну поштою, пов’язаний з Вашим запитом
або пропозицією допомоги;
в) в інших випадках обробка Ваших персональних даних здійснюються лише на
основі попередньої згоди в обсязі та цілях, зазначених під час надання згоди.
5. У зв’язку з обробкою даних для цілей, зазначених у пункті 4, одержувачами
Ваших персональних даних можуть бути суб’єкти, які на підставі відповідних
угод, підписаних з Гданьським Фондом (Fundacja Gdańska), обробляють
персональні дані, Адміністратором яких є Гданський Фонд (Fundacja Gdańska).
6. Ваші персональні дані зберігатимуться протягом періоду, необхідного для
досягнення цілей, зазначених у пункті 4 та після цього періоду в межах, які
вимагаються положеннями чинного законодавства Республіки Польща.
7. У зв'язку з обробкою Ваших персональних даних Ви маєте наступні права:
а) право на доступ до персональних даних, включаючи право на отримання копії
цих даних;

б) право вимагати корегування (виправлення) персональних даних - якщо дані є
неправильними або неповними;
в) право вимагати видалення персональних даних (так зване право бути забутим),
якщо:
* дані більше не є необхідними для цілей, для яких вони були зібрані або
оброблені будь-яким іншим чином,
* суб’єкт даних заперечив проти обробки персональних даних,
* суб’єкт даних відкликав згоду на обробку персональних даних, які є підставою
для обробки даних, і немає іншої правової підстави для обробки даних,
* персональні дані обробляються незаконно,
* персональні дані повинні бути видалені з метою виконання юридичного
зобов'язання, що випливає з положення закону Республіки Польща;
г) право вимагати обмеження обробки персональних даних надається в
наступних випадках:
* суб'єкт даних ставить під сумнів правильність персональних даних,
* обробка даних є незаконною, але суб'єкт даних виступає проти видалення
даних, вимагаючи натомість їх обмеження,
* Адміністратору більше не потрібні дані для своїх цілей, але суб’єкту даних вони
потрібні для встановлення, захисту чи висування позовів,
* суб’єкт даних висловив заперечення проти обробки даних, доки не буде
визначено, чи переважають законні підстави з боку Адміністратора над
підставами заперечення;
д) право на передачу даних - за умови спільного дотримання наступних умов:
* обробка даних відбувається на підставі договору, укладеного з суб’єктом даних,
або на підставі згоди, висловленої цим суб’єктом,
* обробка здійснюється в автоматизованому режимі;
е) право заперечувати проти обробки даних – за умови спільного дотримання
наступних умов:
* при наявності причин, пов'язаних з Вашою конкретною ситуацією, у разі
обробки даних на основі завдання, яке виконується в публічних інтересах, або в
рамках здійснення публічних повноважень Адміністратором,
* обробка необхідна для цілей законних інтересів, які переслідує Адміністратор
або третя сторона, за винятком випадків, коли ці інтереси переважають інтереси,

або основні права і свободи суб’єкта даних, що вимагає захисту персональних
даних, зокрема, коли суб'єктом даних є дитина.
8. Якщо обробка персональних даних ґрунтується на згоді особи на обробку
персональних даних, Ви маєте право в будь-який момент відкликати цю згоду.
Це відкликання не впливає на відповідність обробки, яка була здійснена на
підставі згоди до її відкликання, відповідно до чинного законодавства Республіки
Польща.
9. У випадку, якщо Вам стало відомо про незаконну обробку Ваших
персональних даних Гданською Фундацією (Fundacja Gdańska), Ви маєте право
подати скаргу до контролюючого органу, який відповідає за захист персональних
даних. У Польщі ним є Голова управління охорони персональних даних (Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
10. В ситуації, коли обробка персональних даних здійснюється на підставі згоди
суб’єкта даних, надання ваших персональних даних Адміністратору є
добровільним.
11. Надання Вами Ваших персональних даних є обов'язковим, якщо це випливає
з конкретних положень законодавства Республіки Польща, або є необхідним для
укладення договору.
12. Ваші дані не використовуватимуться для автоматизованого прийняття
рішень, включаючи профілювання.

