
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОЛОЖЕННЯ GDPR 

Відповідно до ст. 13 і 14 Загального регламенту захисту даних від 27 квітня 2016 р. Журнал з UE L 

119 від 05.04.2016 р. (далі – GDPR), Малопольський Фонд Соціальної Економіки (далі також 

Адміністратор), оператор KCIUk – Краківський Центр Української Інформації, хочу повідомити що: 

1) Адміністратором ваших персональних даних є Малопольський фонд соціальної економіки (ul. 

Rakowicka 14b, 31-510 Kraków, KRS 0000335921), 

2) Адміністратор не зобов'язаний призначати уповноваженого із захисту персональних даних. 

3) Ваші персональні дані обробляються Адміністратором з метою: 

a. Виконання трудових контрактів (персональні дані, оброблені у зв’язку з виконанням 

контракту та відповідно до юридичних зобов’язань (стаття 6 (1), b. і c. GDPR), 

b. Виконання цивільно-правових договорів (персональні дані, оброблені у зв’язку з 

виконанням договору та відповідно до юридичних зобов’язань (стаття 6 (1), b і c GDPR), 

c. Виконання контрактів на волонтерство (персональні дані, оброблені у зв’язку з 

виконанням контракту та відповідно до юридичних зобов’язань (стаття 6 (1), b і c GDPR), 

d. Записи персональних даних у «Зовнішній базі даних зацікавлених сторін» і 

використовуються як частина бізнесу (персональні дані, оброблені на основі згоди або 

законних інтересів Адміністратора (стаття 6 (1), a і f GDPR), 

e. Записи персональних даних у «Базі даних контрагентів» і використовуються в рамках 

бізнесу (особисті дані обробляються на основі законних інтересів Адміністратора (стаття 

6 (1), f GDPR), 

f. Записи персональних даних Учасників власних проектів (персональні дані, оброблені на 

основі згоди або законних інтересів Адміністратора - Стаття 6 (1) (a) і (f) GDPR). 

4) Одержувачами ваших персональних даних будуть особи, уповноважені відповідно до закону 

або на підставі згоди суб’єкта даних. 

5) Bаші персональні дані будуть зберігатися: 

a. поки згода не буде відкликана або період, на який було надано згоду, не закінчився (у 

випадку обробки даних відповідно до статті 6 (1) (a) GDPR), 

b. протягом 6 років з дати розірвання договору (у разі обробки даних відповідно до статті 6 

(1) (b) GDPR), 

c. протягом періоду, передбаченого законодавством (у разі обробки даних відповідно до 

статті 6 (1) (c) GDPR), 

d. для цілей законних інтересів, які переслідує Адміністратор, закінчуються (у разі обробки 

даних відповідно до статті 6 (1) (f) GDPR). 

6) Ви маєте право вимагати від Адміністратора доступ до персональних даних, право виправити, 

видалити або обмежити обробку, право заперечувати проти обробки, право передавати дані, 

право відкликати згоду в будь-який час у разі дані, надані на основі згоди (стаття 6 (1) (a) 

GDPR). 

7) Ви маєте право подати скаргу до наглядового органу. 



8) Надання персональних даних є обов’язковим, якщо воно є результатом законодавчого 

положення, а в решті – добровільним. 

9) Щоб скористатися вищезазначеними правами, ви можете зв’язатися з нами: 

a. за тел.: 12 35 22 690 

b. електронна адреса: biuro@mfes.pl 

c. письмово, надіславши кореспонденцію на адресу: Fundacja Małopolski Fundusz Ekonomii 

Społecznej, ul. Rakowicka 14b, 31-510 Kraków, з приміткою «Захист персональних даних». 
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