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Інформація про захист даних відповідно до статей 13 і 14 GDPR 
 

Неофіційна в’їздна реєстрація українських 

біженців для забезпечення якнайшвидшої 

підтримки/допомоги 
 

Найменування та контактні дані відповідального органу 
Районний офіс Wunsiedel i. Гори Фіхтеля 
Жан-Поль-Штрассе 9 
95632 Вунзідель 
 
Номер телефону: 09232/80-0 
Адреса електронної пошти: info@landkreis-wunsiedel.de 
 

 

Контактні дані уповноваженого із захисту даних 

Районний офіс Wunsiedel i. Гори Фіхтеля 
Жан-Поль-Штрассе 9 
95632 Вунзідель 
 

Адреса електронної пошти: datenschutz@landkreis-wunsiedel.de 
 

Цілі та правові основи обробки даних 

Вунзідель і. Фіхтельгебірге хотів би на ранньому етапі запропонувати українським біженцям з 

війни будь-яку допомогу на основі потреб. Оскільки громадяни України можуть в’їжджати в 

Німеччину та залишатися там до 90 днів без дозволу на проживання, Wunsiedel i. Fichtelgebirge 

може бути важко вчасно координувати відповідні служби підтримки. Відповідно, всім 
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українським біженцям від війни надається можливість заздалегідь неформально 

зареєструватися через створений для цього онлайн-портал реєстрації. 
 

Тому обробка персональних даних ґрунтується на статті 6, параграф 1, буква а) GDPR, тобто на 
згоді зацікавлених осіб. 
 

 

відкликання згоди 

Цю згоду можна в будь-який час відкликати без пояснення причин відповідальній особі або 

уповноваженому із захисту даних. Законність обробки даних до отримання відкликання 

залишається незмінною. Після отримання будь-яких відкликань відповідальна особа 

зобов'язана негайно видалити відповідні дані. 
 
 

розкриття своїх персональних даних 

Ваші персональні дані не будуть передаватися і використовуватися тільки внутрішньо 

державними органами. 
 

 

тривалість зберігання 

Ваші персональні дані будуть видалені, як тільки первісна мета збору перестане діяти і не буде 

законодавчих положень щодо зберігання чи архівування, які б запобігали їх видаленню. 
 

 

права суб'єкта даних 

Відповідно до Загального положення про захист даних ви маєте такі права: 

Якщо ваші персональні дані обробляються, ви маєте право на отримання інформації про дані, 

що зберігаються про вас (ст. 15 GDPR). 

Якщо обробляються неправильні персональні дані, ви маєте право на виправлення (стаття 16 

GDPR). 
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Якщо законодавчі вимоги дотримані, ви можете подати запит на видалення або обмеження 

обробки та заперечити проти обробки (статті 17, 18 та 21 GDPR). Якщо ви дали згоду на обробку 

даних або якщо є договір на обробку даних і обробка даних здійснюється за допомогою 

автоматизованих процедур, ви можете мати право на перенесення даних (стаття 20 GDPR). 

Якщо ви скористаєтеся своїми вищезгаданими правами, державний орган перевірить, чи були 

дотримані законодавчі вимоги для цього. 

Ви можете заявити вищезазначені права безпосередньо у відповідального органу або у 

відповідального працівника із захисту даних. Якщо ви дали згоду на обробку даних (ст. 6, п. 1, 

буква а) GDPR), ви маєте право відкликати цю згоду в будь-який час і без пояснення причин, які 

стосуються майбутнього. Законність обробки даних до отримання вашого відкликання 

залишається незмінною. 
 

 

право на оскарження 

Відповідно до статті 77 GDPR ви маєте право подати скаргу без шкоди для будь-якого іншого 

адміністративного чи судового засобу правового захисту, якщо вважаєте, що обробка ваших 

персональних даних є незаконною. 

 

Ця скарга має бути подана особою, яка насправді постраждала, до контролюючого органу (тут: 

Уповноважений Держави Баварії із захисту даних). 
 

 

надання даних 

Ви не зобов’язані за законом робити вищевказане. Мета зробити ваші персональні дані 

доступними для відповідальної особи. Передача даних є добровільною та ґрунтується 

виключно на вашій згоді. 
 

Стан: березень 2022 року 
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