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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБРОБКУ ДАНИХ УЧАСНИКА ВІЗИТУ 

Наступна інформація автоматично перекладається за допомогою веб-сайту 

www.translate.google.pl 

 

1. Адміністратором ваших персональних даних є Інститут Екології Промислових Районів, вул. Kossutha 6, 

40-844 Катовіце (номер телефону 32 254 60 31, електронна пошта ietu@ietu.pl). 

2. Контактні дані інспектора з захисту персональних даних - електронна адреса: iodo@ietu.pl 

3. Ваші персональні дані будуть оброблені з метою розповсюдження знань, отриманих у рамках 

проекту "Обмін знаннями про процес трансформації вугільних регіонів - навчальні візити до 

польських гірничих регіонів зацікавлених сторін з України". Обробка необхідна для законних 

інтересів, яких переслідує адміністратор. 

4. Персональні дані, що дозволяють вас ідентифікувати - зображення, ім'я та прізвище, контактні дані, 

такі як: номер телефону, електронна адреса, ім'я роботодавця, будуть оброблятися в рамках 

співпраці у реалізації проекту "Обмін знаннями про процес трансформації вугільні регіони - 

відвідування досліджень у польських гірничих регіонах українських зацікавлених сторін ». Обробка 

зображення як даних, що вимагають особливого захисту відповідно до Регламенту (ЄС) 2016/679 

Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб при обробці 

персональних даних та про вільне переміщення таких даних та скасовуючи Директиву 95/46 / ЄС 

(загальне положення про захист даних) (Journal of Laws UE. No 2016, No 119, стор. 1, із змінами) - 

надалі "GDPR" та захищено Ст. 81 сек. 1 Закону від 4 лютого 1994 року про авторське право та суміжні 

права, потрібна ваша додаткова згода, яка буде підставою для обробки. 

5. Одержувачами ваших персональних даних будуть особи, уповноважені отримувати такі дані на 

підставі законодавчих положень, а також інші виконавці проектів. Одержувачі ваших персональних 

даних - ім’я та прізвище, зображення, ім’я роботодавця - також будуть отримувачами електронних 

засобів масової інформації (соціальні мережі, інформація тощо) та традиційних засобів масової 

інформації (преса, брошури, листівки, інформаційні бюлетені). Ваші персональні дані, такі як ім'я та 

прізвище, ім'я роботодавця, імідж, можуть бути передані третім країнам та міжнародним 

організаціям, для яких існує ризик неналежного захисту ваших персональних даних через відсутність 

рішення Європейської комісії, в якому зазначено належний рівень захисту та через відсутність 

належних гарантій, що застосовуються цими третіми країнами або міжнародними організаціями. 

6. Персональні дані, крім зображення, будуть оброблятися в рамках співпраці у реалізації проекту 

протягом 5 календарних років. Якщо дані становлять докази в судовому провадженні або 

Адміністратор отримує повідомлення про те, що вони можуть являти собою докази в провадженні, 

цей строк буде продовжено до законного завершення провадження. Після закінчення цих періодів 

дані будуть видалені або заархівовані відповідно до Закону про Національний архівний ресурс та 

архіви. 

7. Ваше зображення буде оброблено таким чином: 

- - окремо або спільно із зображеннями інших людей, записаними під час візитів, використовуючи 

наявні в даний час техніки та методи. 

- - як частина записів та записів переглядів екрану з вашим зображенням, переданим за 

допомогою платформи для віддаленого спілкування та фото, зроблених під час навчальних 

візитів. 
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- - як матеріали, що обробляються у цифровій та паперовій формі, серед іншого, шляхом 

множення, розповсюдження та публікації в електронних ЗМІ (соціальні мережі, інформація 

тощо) та традиційних ЗМІ (преса, брошури, листівки, інформаційні бюлетені). 

8. Зображення може використовуватися для різних форм електронної обробки зображень, обрамлення 

та композиції, без зобов’язання приймати кінцевий продукт, якщо це не порушує порядність чи 

закон. 

9. Ви маєте право в межах, зазначених у ст. 7, ст. 16-18 GDPR, право на: 

9.1 доступ до змісту персональних даних та виправлення (виправлення), 

9.2 вимагати видалення персональних даних (так зване право забути), 

9.3 прохання обмежити обробку персональних даних, 

9.4 відкликати згоду на обробку зображень у будь-який час, надіславши відповідну інформацію на 

електронну адресу: ietu@ietu.pl, 

9.5 заперечувати проти обробки ваших персональних даних у межах, зазначених у ст. 21 GDPR, 

9.6 подання скарги президентові Управління захисту персональних даних (вул. Stawki 2, 00-193 

Варшава). 

10. Персональні дані не підлягатимуть автоматичному прийняттю рішень, включаючи профілювання. 

11. Висловлення згоди на обробку персональних даних є добровільним, тоді як відсутність згоди на 

використання зображення перешкоджає участі у проекті «Обмін знаннями про процес трансформації 

вугільних регіонів - навчальні візити до польських гірничих регіонів зацікавлених сторін з України». 

Я підтверджую, що прочитав вищезазначену інформацію щодо обробки персональних даних, 

приймаючи її в реєстраційній формі.  

Я погоджуюсь на передачу Інститутом Екології Промислових Районів моїх персональних даних, наданих 

у зв'язку з моєю участю у проекті "Обмін знаннями про процес трансформації вугільних регіонів - 

навчальні візити до польських гірничих регіонів зацікавлених сторін з України", такі як як ім'я та 

прізвище, ім'я роботодавця, імідж третім країнам та міжнародним організаціям, для яких існує ризик 

неналежного захисту персональних даних через відсутність рішення Європейської комісії про 

адекватність або через відсутність відповідних гарантії, що застосовуються цими третіми країнами або 

міжнародними організаціями.  

Я даю свою згоду на вищезазначене, приймаючи це на реєстраційній формі  

Я даю згоду на обробку моїх особистих даних та зображення з метою та в обсязі, необхідному для 

запису через віддалену комунікаційну платформу, а також для фотографування / запису перегляду 

екрану та публікації матеріалу з навчальних візитів "Обмін знаннями про процес трансформації вугільних 

регіонів - навчальні візити до зацікавлених сторін польських гірничопромислових регіонів з України ", а 

також розповсюдження та публікація матеріалів із моїм зображенням, у тому числі в електронних ЗМІ 

(соціальні мережі, інформація тощо) та традиційних (преса, брошури, листівки, інформаційні бюлетені) , 

відповідно до наведеної інформації.  

Ця згода: 

- не обмежений за часом або територією, 

- застосовується до всіх матеріалів із моїм зображенням, зроблених під час навчальних візитів "Обмін 

знаннями про процес трансформації вугільних регіонів - навчальні візити до польських 

гірничодобувних регіонів зацікавлених сторін з України", організовані IETU. 

Я даю свою згоду на вищезазначене, приймаючи це на реєстраційній формі 


