Інформаційне застереження - для осіб, які користуються комунікаційним засобом (гаряча лінія)
з питань, що стосуються пільг, зазначених у Законі про допомогу громадянам України у зв'язку
зі збройним конфліктом на території цієї держави.
Відповідно до ст. 13 ч. 1 і 2 Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2016/679 від 27
квітня 2016 року про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних
та про вільний рух таких даних, а також про скасування Директиви 95/46/WE (Загальне
положення про захист даних) (Вісник Законодавчих Актів ЄС L 119 від 05.04.2016 р., стор. 1),
надалі називається «RODO», повідомляємо, що:
1. Адміністратором ваших персональних даних є Заклад соціального страхування (ZUS) Головний офіс: вул. Шамоцька 3, 5, 01-748, м. Варшава.
2. Ваші персональні дані як особи, яка використовує гарячу лінію, обробляються на підставі
ст. 6 ч. 1 літ. c RODO з метою виконання юридичного обов'язку, що випливає з Закону від
12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом
на території цієї держави, а саме в рамках надання інформації про:
•

сімейні пільги,

•

освітні пільги,

•

забезпечити хороший початок,

•

капітал сімейної опіки,

•

співфінансування зменшення батьківської плати за перебування дитини в яслах,
дитячих клубах або у денного опікуна.

Для надійного опрацювання реєстрації та постійного покращення якості обслуговування
клієнтів, телефонні розмови з консультантом гарячої лінії записуються. Підставою для
запису є ваша згода (ст. 6 ч. 1 літ. a RODO). Ви можете висловити таку згоду, залишаючись
на лінії після прослуховування голосового повідомлення з інформацією про запис.
3. Одержувачами ваших персональних даних можуть бути фізичні або юридичні особи, яким
адміністратор зобов’язаний надати дані на підставі законодавчих положень. Персональні
дані також можуть бути доступні суб’єктам (наприклад, постачальникам ІТ-систем), з якими
адміністратор співпрацює і ці організації надають йому послуги.
4. Ваші персональні дані зберігатимуться до 31 грудня 2026 року.
5. Що стосується ваших персональних даних, рішення не прийматимуться в автоматизований
спосіб, відповідно до ст. 22 RODO.
6. Ваші персональні дані не будуть передані за межі Європейської економічної зони.

7. Ви маєте:
a)

на підставі ст. 15 RODO, право на доступ до ваших персональних даних;

b)

на підставі ст. 16 RODO, право на виправлення ваших персональних даних;

c)

на підставі ст. 18 RODO, право вимагати від адміністратора обмеження обробки
персональних даних у випадках, про яких йдеться у ст. 18 ч. 2 RODO;

d)

право подати скаргу до голови Офісу захисту персональних даних, якщо ви вважаєте,
що обробка ваших персональних даних порушує положення RODO.

8. Ви не маєте права:
a)

у зв'язку зі ст. 17 x. 3 літ. b, d або e RODO право на видалення персональних даних;

b)

право на передачу персональних даних, про які йдеться у ст. 20 RODO;

c)

на підставі ст. 21 RODO, право заперечувати щодо обробки персональних даних,
оскільки правовою підставою для обробки ваших персональних даних є ст. 6 ч. 1 літ. c
RODO.

9. У питаннях, що стосуються обробки персональних даних та реалізації прав, пов’язаних з
обробкою даних, призначено Інспектора з питань захисту даних, з яким можна зв’язатися
наступним чином:
1)

листом на адресу:
Інспектор з питань захисту даних
Заклад соціального страхування
вул. Шамоцька 3, 5
01-748, м. Варшава

2)

електронною поштою: ODO@zus.pl

