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Додаток 1 до Положення 

 

 

Декларація учасника 

стосовно захисту персональних даних згідно Директиви про захист персональних даних 

 

 

ДЕКЛАРАЦІЯ УЧАСНИКА ПРОГРАМИ 

 

 

Я, що нижче підписалася/вся,  

 

___________________________________________________________________________, 

у зв'язку з участю у Програмі Польського національного агентства академічних обмінів 

“Солідарні з Україною”, беру до уваги, що: 

 

1. Розпорядником наданих мною персональних даних є Національне агентство 

з академічних обмінів (вул. Польна 40 00-635  Варшава/ ul. Polna 40 00-635 Warszawa), 

надалі – Агентство. 

 

2. Дані будуть використані для наступних цілей: 

1) виконання завдань Агентства, визначених Законом від 7 липня 2017 року про 

Національне агентство академічних обмінів (Журнал законів 2017.1530 зі 

змінами) (стаття 6 (1) (c) загальної Директиви про захист персональних даних 

(GDPR), 

2) проведення Агентством перевірок, оцінок та статистичних досліджень (Стаття 

6 (1) (c) загальної Директиви захисту даних (GDPR)) 

 

3. Персональні дані можуть передаватися працівникам Агентства та суб'єктам, які 

співпрацюють з Агентством при виконанні покладених на них завдань (у тому числі 

Центру обробки інформації - Національному науково-дослідному інституту, що на 

проспекті Незалежності (al. Niepodległości) 188Б, 00-608 Варшава), суб'єктам, які 

співпрацюють з Агентством у проведенні перевірок, оцінок та досліджень статистичних, 

уповноважених законом органів - відповідно до положень Директиви про захист 

персональних даних. 

 

4. Надання даних є добровільним, але необхідним для участі в реалізації 

Програми. Відмова в наданні даних означає залишення заявки без розгляду 

або нездатність конкретної особи брати участь у реалізації Програми. 

 

5. Персональні дані будуть використовуватися протягом строку, передбаченого 

законодавством або необхідного для проведення контрольних, оціночних або 

статистичних досліджень. 
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6. Суб'єкт даних має право: 

1) вимагати від Агентства доступу до персональних даних, 

2) виправляти, видаляти або обмежувати використання своїх персональних даних, 

3) заперечувати проти використання своїх персональних даних, 

4) передавати персональні дані, 

5) подавати скаргу до контролюючого органу (голови Управління захисту персональних 

даних), вул. Ставки 2, 00-193 Варшава). 

- на умовах, визначених у Директиві про захист персональних даних. 

 

7. Контактна інформація уповноваженого із захисту даних: odo@nawa.gov.pl. 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

МІСЦЕ І ДАТА   РОЗБІРЛИВИЙ ПІДПИС УЧАСНИКА ПРОГРАМИ * 

 

 

 


