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Ваші персональні дані будуть оброблятися для наступних цілей і в зазначеній мірі: 

1) Документація щодо надання соціально-правових консультацій (планування, оцінка виконання потреб 
клієнта та оцінка соціальної послуги), розробка документів (запитів, апеляцій, опорувань, дій та ін.), необхідних 
для досягнення заявлених цілей та несприятливого становища клієнта. Персональні дані обробляються 
настільки, наскільки це необхідно для надання соціальних послуг та демонстрації приналежності клієнта до 
цільової групи. Зокрема, це: громадянство, ім'я та прізвище, дата народження, статус перебування, контактні 
дані (телефон, електронна пошта) та, де це доречно, особливі персональні дані, надані клієнтом як частина 
послуги. Персональні дані та особливі персональні дані обробляються для цілей процедури відповідно до 
Закону № 108/2006 і Інструкції Європейського Парламенту та Ради № 516/2014. 

2) Впровадження інтеграційних курсів для іноземців, мультикультурної та інтеграційної діяльності - це, 
зокрема, наступні дані: ім'я та прізвище, громадянство, дата народження, статус перебування, місце проживання 
та контактні дані. Персональні дані обробляються для цілей процедури, передбаченої Інструкцією (ЄС) № 
516/2014 Європейського Парламенту та Ради. 

3) Призначення адміністратора головним ведучим щодо адміністративного ведення документації іноземців 
для цілей провадження за Законом № 500/2004. Це такі дані: ім'я та прізвище, національність, дата народження, 
проживання та інші дані, пов'язані з адміністративним провадженням. 

4) Адресний довідник складено для інформування іноземців про впровадження інтеграційних курсів та 
мультикультурну діяльність. Він містить особисті дані (ім'я, прізвище, телефон, електронна пошта, 
громадянство), які обробляються на підставі згоди на обробку персональних даних. 

5) Аудіо- та відеозаписи інтеграційних заходів, які обробляються для рекламних цілей на основі правил 
реклами окремих проектів. 

6) Особисті дані працівників організацій, що співпрацюють (такі як ім'я, прізвище, робота, контакт), які під 
час їхньої роботи виконують роботу чи функцію, пов'язану з інтеграцією іноземців. Ці дані обробляються для 
цілей процедури відповідно до Закону № 108/2006 і Інструкції Європейського Парламенту та Ради № 516/2014. 

Як і скільки зберігати персональну інформацію: 

Персональні дані зберігаються в електронній та письмовій формі відповідно до умов, викладених у внутрішніх 
положеннях організації з управління персональними даними та на умовах, встановлених окремими проектами. 

Доступ до персональної інформації: 
 
Ви маєте право на доступ до персональних даних у будь-який час за згодою працівника організації. Крім того, 
ви маєте право виправляти, видаляти чи обмежувати обробку та подання заперечень щодо обробки, а також 
право на передачу даних (законність обробки  грунтується на згоді, наданій до її видалення). 
 
Одержувачі персональних даних: 
 
Робочий персонал, який працює з персональними даними, зобов'язаний тримати ці дані в  конфіденційності та 
надані вами дані захищати від несанкціонованого розголошення. У разі необхідності та Вашої згоди ми 
передамо ваші персональні дані далі, якщо така передача важлива для поліпшення Вашої соціальної ситуації. З 
Вашими персональними даними також можуть знайомитися суб'єкти, які надали нам грошову дотацію та 
контролюючі органи на підставі дотримання статутного обов'язку довіреної особи. 
 
Право подати скаргу: 
 
Якщо адміністратор порушив встановлені законом обов'язки, ви маєте право вимагати усунення такого стану. 
Можна подати скаргу відповідно до правил, наданих в "Інформації для зацікавлених в послугах", або подати 
скаргу до Управління захисту персональних даних за адресою: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. 


