
 

Загальна постанова про захист персональних даних 

Основна інформація та роз'яснення про обробку персональних даних відповідно до Постанови 

Європейського парламенту та Ради (ЄС) № 2016/679 «Про захист фізичних осіб у зв'язку з обробкою 

персональних даних та з вільним переміщення таких даних та скасування Директиви 95/46/EC» 

(загальна постанова про захист персональних даних) - GDPR 

1) Адміністратор: 

Південно-Моравський край, пл. Жеротіново намєсті, 449/3, 601 82, м. Брно, Ідентифікаційний номер 

організації: 70888337 (далі по тексту "JMK") 

2) Уповноважений працівник із захисту персональних даних: 

Інж. Мартін Гавел 

контактна інформація – пл. Жеротіново намнєсті, 449/3, 601 82, м. Брно, телефон: 541 658 896, 

електронна пошта: poverenec@kr-jihomoravsky.cz 

3) Обробка персональних даних для виконання юридичних зобов'язань JMK (або завдань, що 

здійснюються в громадських інтересах або під час виконання повноважень JMK) для JMK 

безпосередньо встановлюється спеціальними нормативними постановами, або таке 

зобов'язання виникає для JMK зі спеціальних нормативних постанов. Персональні дані, 

оброблені з наведених причин можуть надаватися контрольним та наглядовим органам проекту 

«Південно-Моравський регіональний центр з підтримки інтеграції іноземців» та іншим 

організаціям, які повинні в рамках своєї діяльності мати справу з персональними даними. 

4) Під час обробки персональних даних у JMK не відбувається автоматизоване прийняття рішень, 

на основі яких могли б виконуватись дії або рішення, змістом яких було б втручання у права чи 

законні інтереси клієнтів Південно-Моравського регіонального центру з підтримки інтеграції 

іноземців. 

5) Персональні дані обробляються у JMK тільки протягом необхідного періоду часу, який є 

індивідуальним для кожної окремої мети обробки. Після цього часу персональні дані 

знищуються або зберігаються далі протягом часу, встановленим діючим Актовим планом 

ліквідації документів Регіонального муніципалітету Південно-Моравського краю. 

6) У випадку, якщо Ваші персональні дані обробляються в JMK, Ви маєте право: 

a) вимагати інформацію про обробку Ваших персональних даних; 
b) вимагати можливість доступу до Ваших персональних даних; 
c) вимагати виправлення неточних персональних даних (якщо Ви вважаєте, що Ваші 

персональні дані, оброблені в JMK, є неточними); 
d) вимагати видалення Ваших персональних даних або ж вимагати обмежень на їх обробку, 
e) подати заперечення проти обробки персональних даних 
f) вимагати переносимість персональних даних, які Ви надав/надала JMK, 
g) подати скаргу до наглядового органу. 

7) Ваші вимоги завжди будуть належним чином розглянуті та вирішені згідно з відповідними 

положеннями Постанови Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 2016/679 «Про захист 

фізичних осіб у зв'язку з обробкою персональних даних та з вільним переміщення таких даних 

та про скасування Директиви 95/46/EC» (загальна постанова про захист персональних даних). 

8) Якщо обробка Ваших персональних даних обумовлена Вашою попередньою згодою, Ви маєте 

право відкликати Вашу згоду. Однак це не стосується правомірності обробки персональних 

даних на підставі згоди, наданої до її відкликання. 

9) Свої права по відношенню до JMK Ви можете застосувати шляхом звернення до уповноваженого 

працівника із захисту персональних даних. 
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