
Інформаційний обов’язок 

Обробка персональних даних відбувається на підставі ст. 6 абз. 1 літ. c Розпорядження 
Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 р. щодо захисту фізичних 
осіб у зв’язку з обробкою персональних даних та у справі вільного обігу таких даних, а також 
про скасування директиви 95/46/WE (загальне розпорядження про захист персональних даних, 
іменоване RODO) (Офіційний вісник Європейського Союзу від 14 травня 2016 р. L 119/1). 

1. Адміністратором Ваших персональних даних є   

Ґміна місто Бидґощ із місцезнаходженням по вул.  Єзуїтській 1, 85-102 
Бидґощ 

2. У справах, пов’язаних із захистом своїх персональних даних, Ви можете 
сконтактуватися з Інспектором із захисту даних за допомогою e-mail: 
iod@um.bydgoszcz.pl або письмово за адресою: Urząd Miasta Bydgoszczy, 
Inspektor Ochrony Danych, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz 

3. Ваші персональні дані обробляються з метою подання декларації про 
продовження навчання в українській системі освіти з використанням методів і 
технік дистанційного навчання на підставі § 15 Розпорядження Міністра освіти і 
науки від 21 березня 2022 р. щодо організації навчання, виховання й опіки над 
дітьми та молоддю, що є громадянами України (Зак. вісник поз. 645)  

4. Зазначення персональних даних вимагається на підставі чинного законодавства. 

5. Не зазначення персональних даних, які вимагаються на підставі чинного 
законодавства, тягнутиме за собою наслідок відсутности можливости 
реалізування справи. 

6. Доступ до ваших персональних даних буде наданий виключно суб’єктам, 
уповноваженим до цього на підставі положень законодавства.  

7. До Ваших персональних даних можуть мати доступ, виключно на підставі 
укладених договорів доручення обробки, зовнішні суб’єкти, що реалізовують 
послуги на користь Міської управи Бидґощі, а особливо, інформаційні фірми, що 
надають послуги з утримання та розвитку інформаційних систем. 

8. Ваші персональні дані зберігатимуться протягом часу, який вимагається 
положеннями законодавства, тобто, не коротше ніж 5 років, а потім потраплять 
до архіву закладу. 

9. У зв’язку з обробкою Ваших персональних даних Ви маєте право на: 

а. Доступ до своїх персональних даних. 

б. Коректування своїх персональних даних. 

в. Заявлення вимоги про обмеження обробки персональних даних виключно 
до їх зберігання у випадку: 

1.піддання сумніву правильности персональних даних або 
юридичної підстави їх обробки, 
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2.потреби запобігання усуненню Ваших персональних даних, попри 
припинення юридичних підстав на їх обробку Міською управою 
Бидґощі, з метою надання можливости Вам з’ясовувати, 
виборювати або захищати претензії. 

г. Подання скарги до наглядового органу – Голови Управління захисту 
персональних даних. 

10.Ваші персональні дані не обробляються автоматизованим способом і не 
підлягають профілюванню. 
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