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Таны хувийн мэдээллийг дараах зорилгууд болон заасан хэмжээнд боловсруулна:
1) Нийгэм, хуулийн зөвлөгөө өгөх баримт бичиг (төлөвлөх, үйлчлүүлэгчийн зорилгыг биелүүлэх,
нийгмийн үйлчилгээний үнэлгээ хийх) үйлчлүүлэгчийн тавьсан зорилго, түүний тааламжгүй нөхцөл
байдлыг шийдвэрлэх баримт бичгийг боловсруулах (үүнд: өргөдөл, давж заалдах өргөдөл, гомдол
гаргах гэх мэт.) Хувийн мэдээллийг нийгмийн үйлчилгээг хангахад шаардагдах хэмжээгээр
боловсруулж, зорилтот бүлгийн үйлчлүүлэгчийн харьяаллыг харуулна. Тухайлбал: иргэний
харьяалал, овог, нэр, төрсөн огноо, оршин суух статус, холбоо барих утасны дугаар (утас, цахим
шуудан), тусгай шаардлагатай бол үйлчилгээ үзүүлэгчийн үйлчлүүлэгчийн өгсөн хувийн тусгай
мэдээлэл. Хувийн мэдээлэл ба хувийн тусгай мэдээлэл нь 108/2006 тоот хуулийн дагуу процедурын
зорилгоор боловсруулагдана. Европын Парламент болон Зөвлөлийн зохицуулалтын № 516/2014.
2) Гадаадын иргэдэд зориулсан интеграчлалын сургалт, олон соёлт ба интеграцийн үйл ажиллагаа
– Эдгээр нь дараахь зүйлийг багтаадаг: нэр, овог, иргэний харьяалал, төрсөн огноо, оршин сууx
статус, оршин суугаа газар, холбоо барих хаяг зэргийг багтаана. Хувийн мэдээллийг Европын
Парламент болон Зөвлөлийн 516/2014 тоот журмын дагуу боловсруулна.
3) 500/2004 тоот хуулийн дагуу үйлчлүүлэгчдийн харьяа захиргааны журмаар зохицуулах
администратор. Эдгээр нь: нэр, овог, иргэний харьяалал. Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэхтэй
холбоотой төрсөн огноо, оршин суугаа газар болон бусад мэдээлэл.
4) Интеграчлалын сургалт, олон соёлт ба интеграцийн үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн талаар
гадаадын иргэдэд мэдээлэх хаягийн жагсаалт. Энэ нь хувийн мэдээлэл боловсруулах зөвшөөрлийн
үндсэн дээр боловсруулсан хувийн мэдээлэл (нэр, овог, утас, цахим шуудан, иргэний харьяалал)
агуулсан байна.
5) Интеграцийн үйл ажиллагааний аудио, видео бичлэгийг сурталчилгааны зорилгоор тухайн төсөл
дэх сурталчилгааны дүрмэнд тулгуурлан боловсруулна.
6) Osobní údaje pracovníků spolupracujících organizací (např. jméno, příjmení, pracovní pozice, kontakt),
kteří v rámci svého zaměstnání vykonávají funkci spojenou s integrací cizinců. Tyto údaje jsou zpracovávány
pro účely postupu podle zákona č. 108/2006 Sb. a Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 516/2014.
Xамт ажилладаг байгууллагуудын ажилтнууд (нэр, овог, ажил, албан тушаал, холбоо барих гэх мэт)
-ын ажилчдын хувийн мэдээлэл гадаад ажилчдыг нэгтгэхтэй холбоотой үүргийг гүйцэтгэдэг. Өгөгдөл
Эдгээр өгөгдөл баримтыг 108/2006 тоот хуулийн дагуу мөрдөж буй журмын дагуу боловсруулна.
Европын Парламент болон Зөвлөлийн зохицуулалтын № 516/2014.
Хувийн мэдээллийг хэрхэн хадгалах ба хугацаа:
Хувийн өгөгдлийг хянагч байгууллагын дотоод журамд болон хувийн төслүүдийн тогтоосон нөхцлүүдийн
дагуу хувийн мэдээлэл нь электрон болон бичгэн хэлбэрээр хадгалагдана.
Хувийн мэдээлэлд нэвтрэх:
Та өөрийн хувийн мэдээлэлдээ байгууллагын ажилтантай тохиролцсон үедээ ямар ч цагт нэвтрэх эрхтэй.
Үүнээс гадна, таны хувийн мэдээлэл боловсруулалтанд татгалзах, устгах эсвэл хязгаарлах, мөн өгөгдөл
шилжүүлэхэд шаардагдах эрхийг (гэхдээ энэ нь боловсруулалтын хууль ёсны байдалд нөлөөлөхгүй)
боловсруулах, цуцлах эрхтэй.
Хувийн мэдээллийг хүлээн авагч:
Байгууллагын ажилтнууд – Нууцлалын хянагч нь нууц бөгөөд таны өгсөн өгөгдлүүд нь зөвшөөрөлгүй
задруулснаас хамгаална. Бид таны хувийн мэдээллийг таны зөвшөөрөлтэйгээр таны хамтрагч байгууллагад
эсвэл таны нийгмийн нөхцөл байдлыг сайжруулахад хүргэх бусад гуравдагч талд өгнө.
Гомдол гаргах эрх:
Хэрэв администратор xууль ёсны үүргээ зөрчсөн бол ийм нөхцөлийг зайлуулах хүсэлт гаргах эрхтэй.
Үйлчилгээний хэтийн төлөвийн Мэдээллийн дүрмийн дагуу гомдол гаргах, эсвэл Хувийн Мэдээлэл
Хамгаалалтын Албанд хандах гомдол гаргах боломжтой. Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

