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Інформація про обробку персональних даних у Товаристві авторів ZAiKS версія для осіб, що залишили територію України у зв’язку зі збройним конфліктом та котрі
отримують фінансову допомогу від ZAiKS - ст. 13 RODO

Хто є адміністратором Ваших персональних даних?
Адміністратором персональних даних є Товариство авторві ZAiKS, що знаходиться за адресою: Варшава
00-092, вул. Хіпотечна, 2 та внесене до реєстру об’єднань та інших громадських та професійних
організацій, фондів та державних закладів охорони здоров’я районним судом столиці Варшава, XII
господарський відділ Національного судового реєстру, під номером KRS 0000037327, NIP 525-15-71-004,
REGON – 000775184 („ZAiKS”).
Інспектор із захисту даних– Евеліна Зельська, адреса електронної пошти: dane.osobowe@zaiks.org.pl.
Які цілі обробки персональних даних?
1.
Виплата Вам фінансової допомоги від ZAiKS,
2.
Розслідування та захист від перетензій,
Яке правове підгрунтя для обробки персональних даних?
З точки зору цілей, зазначених вище, правовим підгрунтям для обробки персональних даних є законні
інтереси ZAiKS (розділ. 6, стаття 1, пункт f RODO), що складаються з:
- засвідчення, що виплата була пов’язана з наданням підтримки особам, що втікли від збройного
конфлікту;
- розслідуванні та захисті від перетензій.
ZAiKS оцінив вплив цього процесу бробки на Вашу конфіденційнусть, права та свободи.
Розглянувши інтереси Вас та ZAiKS, Товариство прийшло до висновку, що така обробка не впливає
негативно на Ваші права та свободи, а також не зачіпає Вашої конфіденційності.
Кому ZAiKS може надати Ваші персональні дані?
ZАiKS може розкривати Ваші персональні дані таким категоріям осіб:
1. юридичним фірмам, що надають юридичні послуги ZAiKS,
2. суб'єктам, які надають послуги з бухгалтерського обліку, аудиту та стягнення боргів до ZAiKS,
3. суб'єктам, які надають послуги з ІТ-підтримки ZAiKS і програмування,
4. поштовим операторам і т. зв кур'єрським компаніям в обсязі, необхідному для надання цим суб'єктам
послуг ZAiKS ,
5. суб'єктам, з якими ZAiKS уклав договір про доручення обробки персональних даних.
Інформуємо, що залежно від одержувача персональних даних обсяг їх розкриття може відрізнятися.
Як довго зберігатимуться персональні дані?
Персональні дані зберігатимуться на період давності податкових обов’язків чи цивільно-правових
позовів, залежно від того, який із цих періодів настане пізніше (до 6 календарних років).
Чи маю я право на доступ до своїх персональних даних? Чи можу я їх виправити чи оновити?
Так. Ви маєте право отримати доступ до своїх персональних даних, виправити їх та обмежити обробку.
Крім того, кожен суб’єкт даних має право заборонити обробку персональних даних. Доступ до даних
можливий:
1. електронною поштою на адресу dane.osobowe@zaiks.org.pl.
2. безпосередньо за місцезнаходженням Асоціації авторів ZAiKS.
Чи маю я право подавати скаргу щодо обробки персональних даних?
Так, кожен суб’єкт даних має право подати скаргу до контролюючого органу, яким є голова Управління
захисту персональних даних, вул. Ставкі 2, 00-193 Варшава.
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Чи є надання персональних даних вимогою договору чи закону? Чи зобов’язаний я надавати
персональні дані та які наслідки їх ненадання?
Надання вами ваших персональних даних є добровільним. У випадку ненадання персональних даних
отримання фінансової допомоги ZAiKS буде неможливим.

