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З 25 травня 2018 року обробка персональних даних буде здійснюватися на основі положень Розпорядження 
Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року в справі фізичних осіб у зв'язку з обробкою 
персональних даних і вільного руху таких даних та скасування директиви 95/46/ЕС (Ж.З ЄС.Л. 2016.119.1), по іншому 
RODO.   
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Нижче подана інформація надається згідно з положеннями вище вказаного Розпорядження  (статті 13 і 14) і є 
частиною Політики Безпеки Персональних Даних, прийнятих Речником Громадянських Прав (РГП). Для отримання 
додаткової інформації про Речника Громадянських Прав і про те, як захищені персональні дані в офісі РГП , доступні 
в: www.rpo.gov.pl  

Адміністратором Персональних Даних є Речник Громадянських Прав з офісом у м. Варшаві, ал. Солідарність 77.   

З ЯКОЮ МЕТОЮ  РГП  
ОБРОБЛЯЄ ПЕРСОНАЛЬНІ 
ДАНІ? 

Зібрані дані використовуються для реєстрації та ідентифікування справ, а також 
виконання діяльності та надання відповідей. Персональні дані обробляються на 
основі ст. 6 зак. 1 букв. (c) і ст. 9 зак. 2 букв. g RODO: 
 Кожен, хто вважає що його або іншої особи права або свобода були порушені 

або що його неоднаково трактують може звернутись до РГП на підставі закону 
від 15 липня 1987 r. про Речника Громадянських Прав (Ж.З . з 2017 р. ст. 958 з пізн. Попр.) 

Далі наз. «закон про РГП». 
 Кожен може скласти петицію, відповідно до закону від 11 липня 2014 р. про 

петиції (Ж.З . від 2017 р. ст. 1123 з пізн. попр.), далі наз. «закон про петиції» 
 Кожен може скласти запит про доступ до публічної інформації, відповідно до 

закону від від 6 вересня 2001 r. про доступ до публічної інформації (Ж.З. від 2016 р. 

ст. 1764 з пізн. попр.) далі наз. «закон про доступ до публічної інформації» 

ВІД КОГО РГП ОТРИМУЄ 
ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ? 

Особисті дані отримуються безпосередньо від особи, яка подала запит до РГП, а 
також від особи/юридичної особи, що склала запит від імені іншої особи чи інших 
установ і юридичних осіб, з якими РГП співпрацює в рамках виконання завдання 
державного органу.  

ЧИ Є НАДАННЯ 
ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ 
ОБОВ’ЯЗКОМ? 

Надсилаючи листа до РГП слід пам’ятати, що:  
 заява, відповідно до ст. 5 закону 10 про РГП повинна містити позначення 

заявника та особи, чиї свободи або права були порушені, а також тему справи. 
Відсутність таких даних не дозволить РГП повідомити заявника про рішення, що 
відноситься до розгляду його заяви;  

 петиція, відповідно до ст. 4 зак. 2 закону про петиції повинна включати 
принаймні позначення особи заявника клопотання, адреси проживання або 
офісу організації, що внесла клопотання та адреси для кореспонденції. Без цих 
даних клопотання не буде розглянуте;  

 запит про доступ до публічної інформації, відповідно до закону про доступ до 
публічної інформації не вимагає подання персональних даних, але для доступу 
до інформації є необхідним і пов’язаний із способом передачі інформації, який 
зазначив заявник.  

Дані не будуть оброблені автоматизованим способом, і заявник не буде записаний 
до групи осіб з аналогічними потребами, чи способом життя, тут: у формі 
профілювання.  

КОМУ РГП ПЕРЕДАЄ 
ПЕРСОНАЛЬНІ  ДАНІ? 

Виконуючи своє завдання в рамках конкретного випадку, РГП може звернутись до 
компетентних органів, зокрема, державної прокуратури, до контролюючих органів, 
служб державного контролю, професійного або соціального.  
Одночасно РГП може надати в обмеженому обсязі доступ до даних компаніям, з 
якими співпрацюють, мова йде про інформаційні системи або обслуговування пошти. 
Доступ до даних може бути зроблено тільки на основі відповідних договорів.  

ЯК ДОВГО РГП ЗБЕРІГАЄ 
ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ? 

Відповідно до прийнятої в офісі РПО згідно до принципів – Цілісного Речового Списку 
Актів (JRWA) справи зберігаються протягом 10 років від часу їх завершення. Виняток 
становлять випадки, відібраних на вічне зберігання – це зобов'язання випливає 
згідно до інших положень чинного законодавства. (Закон від 14 липня 1983 р. Про національний 

архівний засіб та архіви -Ж.З від  2018 р. Поз 217 з пізн. попр.).  

ЯКІ ПРАВА НАЛЕЖАТЬ 
ОСОБІ, ЧИЇ ПЕРСОНАЛЬНІ 
ДАНІ МАЄ РГП? 

Особа, дані якої обробляються РГП, може скласти запит про надання інформації про 
свої персональні дані, включаючи доступ до них, виправлення або обмеження їх 
обробки. Також має право подати скаргу до органу нагляду (Керівника Органу 
Захисту Персональних Даних) і має право використати засоби юридичного захисту у 
компетентному суді, якщо обробка персональних даних здійснюється з порушенням 
закону.  

ІНСПЕКТОР ЗАХИСТУ 
ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ 

В офісі  РГП було визначено Інспектора Захисту Персональних даних. Контактна 
інформація: inspektorochronydanych@brpo.gov.pl.  
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