
ІНФОРМАЦІЙНА КЛАУЗУЛА 

для осіб, які задекларували  надання гуманітарної допомоги для біженців, перебуваючих на 

території Польщі, з приводу воєнних дій на території України. 

На підставі ст.13 і 14 Положення1 інформуємо, що: 

1) Адміністратором Пані/Пана особових  даних є Малопольський Воєвода, зі штаб-квартирою по 
вул. Баштова 22, 31-156 Краків; 

2) з Інспектором охорони персональних даних в Малопольському Воєводському Управлінні  
в Кракові можна зв’язатися за посередництвом платформи ePUAP (адреса скриньки): 
/ag9300lhke/skrytka, електронної пошти за адресою iod@malopolska.uw.gov.pl або листовно за 
поданою вище адресою, з дописом „До Інспектора охорони особових даних”; 

3) обробка ваших персональних даних буде здійснюватися на підставі наданої Вами згоди  
і є необхідною для реалізації завдань, що виконуються в суспільних інтересах або в рамках 
державних повноважень, доручених Малопольському Воєводі. Надані  дані, будуть використані 
для надання гуманітарної допомоги біженьцям та окремим особам, які перебувають на території 
Польщі   і постраждали в наслідок воєнних дій, які ведуться на території України; ці задання  
Малопольський Воєвода виконує в зв'язку з необхідністью забезпечити співпрацю всіх органів 
державної влади та органів самоврядування, які діють в Малопольському воєводстві та 
керування їхньою діяльністю в сфері запобігання загрозі життю, здоров'ю та загрозі державної   
безпеки та інші випадки надзвичайної загрози2; а також в рамках організації роботи 
антикризового управління, що полягає на контролюванню, моніторуванню, плануванню, 
реагуванню та усуванню наслідків загрози на території Малопольського воєводства3, а також для 
координації діяльності органів державної влади, а також неурядових організацій та підприємців 
у сфері надання допомоги громадянам України4; 

4) обсяг оброблюваних даних включає всі персональні дані, які ви надали а зокрема ім'я і прізвище, 
адрес, номер телефону, адрес електронної пошти та інші дані, включаючи спеціальні категорії 
даних, якщо такі були; 

5) персональні дані були надані вами особисто або через інших осіб, які переказали ці дані  
електронною поштою чи усно; 

6) Ваші персональні дані можуть бути передані окремій державній адміністрації або огранам 
самоврядування або підпорядкованих їм установам, а також довіреним суб'єктам, які 
займаються обробкою таких даних, а також компаніям,  організаціям чи фізичним особам, якщо 
люди, яким ви вирішили допомогти, скористалися пропозицією допомоги і необхідно буде 
надати їм житло, транспорт, послуги перекладача або будь-яку іншу допомогу, пов'язану з метою 
обробки таких даних; у передбачених законом випадках, дані також можуть бути передані  
в третю країну або міжнародну організацію (наприклад, Міжнародний Червоний Хрест, 
Верховний комісар Організації Об'єднаних Націй у справах біженців - УВКБ ООН та інші); 

                                                             
1 Регламент (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про захист осіб 
фізичних осіб щодо обробки персональних даних та вільного переміщення таких даних, та скасування 
Директиви 95/46 / EC (Журнал законів UE L 119 від 05.04.2016 р., стор. 1; виправлення: Офіційний вісник 
ЄС L 127 від 23.05.2018 р., стор. 2) 
2 Закон від 23 січня 2009 р. про воєводу та урядову адміністрацію у воєводстві (Законодавчий журнал від 
2022 р., поз. 135 – Ст.22 пункт 2) 
3 Закон від 26 квітня 2007 р. про антикризове управління (Законодавчий журнал 2022 р., поз. 261 - ст. 14 
розділ 2 п. 1) 
4 Закон від 12 березня 2022 р. про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на 
території цієї держави (Законодавчий журнал 2022 р., поз. 583 - ст. 12 розділ 1 і 2) 



7) Ваші персональні дані будуть оброблятися протягом періоду, необхідного для досягнення мети, 
зазначеної в пункті 3, а потім вони будуть зберігатися 5 років в архівних цілях відповідно до 
положень про архівування5; 

8) ви маєте право: вимагати доступу до ваших персональних даних, право виправлення, видалення, 
обмеження обробки, заперечення  обробки, відкликання згоди на обробку персональних даних, 
що не впливає на законність обробки даних, здійснених раніше перед вилучення згоди. Згода 
може бути відкликана шляхом подання заяви про відкликання згоди за контактною адресою, 
зазначеною в цій Інформаційній  клаузурі, до інспектора із захисту персональних даних або 
листом на адресу головного офісу Малопольського Воєводи; 

9) надання Малопольському Воєводі особистих даних, які дозволяють ідентифікувати вас,  
є добровільним, але необхідним для здійснення діяльності, на яку ви дали згоду; 

10) ваші рішення не ґрунтуються на автоматизованій обробці даних, включаючи обробку даних 
профілювання; 

11) в випадку, якщо  обробка ваших персональних даних в Малопольському Воєводському 
Управлінні в Кракові порушує положення про захист цих даних, ви маєте право подати скаргу до 
Голови Управління захисту персональних даних (вул.  Ставкі 2; 00-193 Варшава). 

 
 

 

                                                             
5 Закон від 14 липня 1983 р. про національний архівний ресурс (Законодавчий журнал 2020 р., поз. 164); 
розпорядження Президента Постанови Ради Міністрів від 18 січня 2011 р. про службові доручення, єдині 
матеріальні переліки справ  та інструкція про організацію та сферу діяльності архіву підприємства (Зак. 
журнал № 14, поз. 67) 


