
 

* Будь ласка, обведіть відповідне полеodpowiedni 
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Формуляр стос. персональних даних учасника 

Ім'я і прізвище   PESEL (номер в Польській Електронній системі обліку 
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Заява 

Заявляю, що дані, надані Stowarzyszenie Przeworsk – Powiat Bezpieczny, ul. Lwowska 16, 37-200 Przeworsk у зв'язку                   

з отриманням допомоги або участю у заході, що фінансується Фондом допомоги особам потерпілим від злочину та 

постпенітенціарної допомоги - Фонду справедливості, є правдиві. 

Згода на обробку персональних даних 

Чи погоджуєтесь ви на обробку: 

1) Розпорядником Фонду справедливості - Міністром юстиції та 

2) Stowarzyszenie Przeworsk – Powiat Bezpieczny 

ваших персональних даних, вказаних в Заяві про надання допомоги особі, потерпілій від злочину, свідку чи 

найближчій особі, в рамках допомоги, яку надає Фонд допомоги особам, потерпілим від злочину та 

постпенітенціарної допомоги - Фонду справедливості? 

Крім того, згідно зі ст. 13 абз. 1 і абз. 2 Регламенту Європейського парламенту і ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 р. про 

захист фізичних осіб у зв’язку з обробкою персональних даних і про вільний рух таких даних, та про скасування Директиви 

95/46/ЄС (GDPR) повідомляємо, що: 

 

1. 
Адміністратор даних 

і контактні дані 

Співадміністраторами ваших персональних даних будуть: 

1) Розпорядник фонду – Міністр юстиції, з місцезнаходженням у Варшаві. Ви можете зв'язатися 

з ним шляхом листування: Ал. Уяздовське 11, 00-950 Варшава [Al. Ujazdowskie 11, 00-950 

Warszawa]. 

2) Stowarzyszenie Przeworsk – Powiat Bezpieczny з місцезнаходженням в Przeworsku. Ви можете 

зв'язатися з ним шляхом листування: вул. ul. Lwowska 16, 37-200 Przeworsk. 

2. 

Інспектор у справах 

захисту даних та 

контактні дані 

Інспектор у справах захисту даних у Міністерстві юстиції – пан Томаш Осмульський [Tomasz 

Osmólski]. Контактні дані: Томаш Осмульський, Міністерство юстиції, Ал. Уяздовське 11, 00-950 

Варшава [Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa], email: iod@ms.gov.pl. 
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3. 
Мета обробки 

персональних дани 

Обробка ваших персональних даних здійснюватиметься з метою: надання послуг, що фінансуються за 

рахунок коштів Фонду справедливості, виконання зобов'язань за договором № DFS-VI.7211.77.2021 від 

03.01.2022 р., розрахунку коштів з Фонду справедливості, переданих за договором                                   

№ DFS-VI.7211.77.2021 від 03.01.2022 р., або для виконання юридичного зобов'язання в суспільних 

інтересах або під час здійснення публічних повноважень. 

4. 
Правова основа 

обробки персональних 

даних 

Персональні дані оброблятимуться на підставі Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та 

Ради від 27 квітня 2016 р. про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних та щодо 

вільного переміщення таких даних та скасування Директиви 95/46/ЄC (Загальний регламент про захист 

даних), зокрема, ст. 6 та ст. 7 Регламенту; закону від 6 червня 1997 року; з метою реалізації законних 

інтересів, що випливають із Закону від 6 червня 1997 р. Виконавчого кримінального кодексу (тобто 

Вісник законів за 2021 р., поз. 53 зі змінами) – зокрема ст. 43 - що стосується Фонду справедливості та 

Наказу Міністра юстиції від 13 вересня 2017 р. про Фонд допомоги особам, потерпілим від злочину 

і постпенітенціарної допомоги – Фонду справедливості (тобто Вісник законів за 2019 р., поз. 683) – 

зокрема Розділу V Наказу. 

5. 

Категорії даних. 

Вимога надання 

даних. Наслідки 

ненадання даних. 

Дані, які будуть оброблятися: ім’я та прізвище, адресні дані (наприклад, адреса для кореспонденції, 

адреса прописки), дані, що дозволяють ідентифікувати в реєстрах (номер PESEL, дата народження, 

серія та номер ідентифікаційної картки), дані про сімейний стан, контактні дані та дані про стан 

здоров’я. Надання всіх даних є добровільним. Відмова в наданні даних може призвести до 

неможливості користування можливістю отримання допомоги, що фінансується за кошти Фонду 

справедливості. 

6. Одержувачі даних 
Ваші персональні дані можуть бути надані лише одержувачам, уповноваженим на їх обробку на 

підставі законодавчих положень або відповідно до наданої згоди. 

7. 
Терміни зберігання 

даних 

Ваші персональні дані, на підставі Закону від 14 липня 1983 року про національний архівний ресурс та 

архіви (Вісник законів за 2020 р., поз. 164 із змінами), зберігатимуться протягом періоду, що випливає 

з положень закону, та архівуватимуться відповідно до нормативних процедур, що діють у Міністерстві 

юстиції. 

8. 
Права, пов'язані 

з обробкою 

персональних даних 

Ви маєте наступні права, пов’язані з обробкою персональних даних: 

a) право відкликати згоду на обробку ваших даних, 

b) право на доступ до ваших персональних даних, 

c) право вимагати виправлення ваших персональних даних. 

Щоб скористатися наведеними вище правами, слід звернутися до інспектора у справах захисту даних 

(контактні дані в пунктах 1 і 2 вище). 

Право відкликати згоду 

Якщо ваші дані обробляються на підставі згоди (тобто дані, зазначені в заявці, крім: імені та прізвища; 

імен батьків; дати народження; місця проживання; освіти), ви маєте право відкликати свою згоду на 

обробку даних у будь-який час. Відкликання згоди не впливає на законність обробки, яка була 

проведена на підставі згоди до її відкликання. Згода може бути відкликана шляхом направлення заяви 

про відкликання згоди на вищевказану адресу для кореспонденції. 

Право подати скаргу до органу 

Ви маєте також право подати скаргу до наглядового органу, який займається питаннями захисту 

персональних даних, тобто Голови Управління з питань захисту персональних даних, адреса для 

кореспонденції: Бюро Голови Управління захисту персональних даних, вул. Ставкі 2, 00-193 

Варшава [Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa]. 

9. Профілювання Ваші персональні дані не оброблятимуться в автоматизований спосіб і не будуть профільовані. 

 

 ТАК                     НІ 

Дата:  .......... /.......... /..............                            Підпис:.......................................................................... 
       день     місяць                 рік                  Iм'я та прізвище 


