
Пункт інформаційний 

Згідно з акт. 13 наказу 1 і 2 акт. 14 наказу 1 і 2 розпорядженням Європейського Парламенту та Ради ЄС 

2016/679 в дню 27 квітня 2016р. про захист фізичих осіб щодо обробки персональних даних та про вільне 

переміщення таких даних, а також про скасування Директиви 95/46/WE (загальне положення про захист 

даних, надалі: RODO),Надажиньский Уряд Соціального забезпечення повідомляє, що: 

1. Адміністратором ваших персональних даних є: Надажиньский Уряд Соціального забезпечення ,надалі 

адміністратора представляє директор НУСЗ,  вул. Мщоновська 24, 05-830 Надажин, тел. 22 729 81 73, 22 

739 97 07, факс 22 739 73 20,  e-mail: gops@nadarzyn.pl, ePUAP: / gops_nadarzyn / skrytka 

2. Контактні дані інспектора персональних даних - rodo@nadarzyn.pl . 

3. Ваші персональні дані обробляються з метою виконання юридичних обов'язків покладених на 

адміністратора та виконання завдання яке виконується в суспільних інтересах або під час виконання 

публічних повноважень покладених на адміністратора. 

4.Правовою основою для обробки персональних даних є юридичні зобов'язання адміністратора що 

випливає з дій які покладають обов'язок виконати конкретне завдання. 

5.Надання персональних даних є добровільним але необхідним для досягнення мети їх обробки, a 

наслідком їх ненадання буде нездатність виконати завдання. 

6.Персональні дані будуть оброблятися протягом виконання даного завдання та відповідно до правил щодо 

архівування. 

7.Оброблені персональні дані можуть бути отримані від суб’єкта даних, а також із загальнодоступних 

джерел та від органів державного управління, інших суб’єктів та фізичних осіб зобов’язаних надавати 

персональні дані. 

8.Персональні дані можуть передаватися державним органам та державним установам або іншим 

уповноважненим законом субєктам які виконують завдання в громадських інтересах або під час 

здійснення службових повноважень. Персональні дані передаються суб’єктам які обробляють дані від 

імені адміністратора охорони персональних даних. 

9. Ви маєте право вимагати від адміністратора: 

-доступ до ваших персональних даних, 

-поправлення, 

-обмеження щодо їх обробки, 

-видалення, 

-передача даних іншому адміністратору персональних даних, 

-внесення заперечення. 

10. У разі обробки персональних даних на підставі згоди ви маєте право в будь-який час відкликати свою 

згоду на їх обробку і відкликання згоди не впливає на законність поточної обробки. 

11. Ви маєте право подати скаргу до відповідного органу, тобто до Головного директора до захисту 

персональних даних. 

12. Ваші персональні дані не підлягатимуть автоматичному прийняттю рішень. 


