Повідомлення про конфіденційність. Програма «Дім для України»
Це Повідомлення про конфіденційність поширюється на обробку персональних даних
господарів та громадян України згідно з умовами програми «Дім для України».
Зверніть увагу! Це повідомлення про конфіденційність слід читати разом із корпоративним
повідомленням Ради за адресою www.dover.gov. uk/privacy.

Окружна рада Дувра є контролером даних відповідно до законодавства про захист даних, і для
здійснення Радою своїх повноважень з надання послуг є необхідними збір та обробка персональних
даних. Ми зобов'язані надати вам інформацію про те, як ми використовуємо і кому передаємо ваші
персональні дані. Ми надаємо цю інформацію в цьому повідомленні.
Обробка
Ми оброблюватимемо ваші персональні дані з наступними цілями.
-

Підтримати реалізацію програми «Дома для України»

-

Для зв'язку з вами щодо вашої заяви, наприклад, у зв'язку з недостатністю інформації, уточнення
наданих даних, організації візиту тощо.
Щоб запропонувати вам необхідні послуги, наприклад, послуги усного перекладу, підтримку та

-

допомогу у доступі до відповідних послуг.
Персональні дані
Вони можуть включати:
-

ПІБ;

-

адресу та дані щодо нерухомості;

-

номер телефону;

-

адресу електронної пошти;

-

дату народження;

-

вік;

-

стать;

-

паспортні дані;

-

номер та стан розгляду заяви;

-

дату прибуття;

-

дані перевірок документів посвідчення особи та її юридичної історії.

Обробці підлягають ваші персональні дані та дані членів вашої родини.
Особливі категорії персональних даних
Вони можуть включати:
-

інформацію про вашу національність, расу, релігію, етнічне походження та сексуальну орієнтацію;
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інформацію про вас та ваші обставини, у тому числі про стан вашого здоров'я та медичні дані.

-

Наявність судимостей та правопорушень
Цей тип персональних даних обробляється для проведення необхідних перевірок, пов'язаних із
кримінальними злочинами, та забезпечення безпеки для реалізації схеми «Дома для українців».
Законні підстави для обробки персональних даних, даних особливої категорії та даних про
кримінальні злочини
Для обробки ваших даних ми повинні мати законну підставу. Нашою законною підставою є:
Стаття 6 (1)(e) Загального регламенту захисту даних (GDPR) Великої Британії: «обробка

-

необхідна для виконання завдання, що становить суспільний інтерес або під час здійснення
офіційних повноважень, покладених на контролера».
Для обробки персональних даних особливих категорій:
Стаття 9(2)(g) (GDPR) Великої Британії, доповнена розділом 10(3) стандартного договору про

-

обробку персональних даних (DPA) 2018 р. та пунктами 6(1) та (2)(a) частини 2 DPA 1 —
положення про істотний суспільний інтерес.
Підставами для обробки персональних даних щодо кримінальних судимостей та правопорушень (в
тому числі ймовірних):
Стаття 10 GDPR Великої Британії, доповнена DPA 2018, розділи 10(5) і 11(2), додаток 1,

-

частина 2, пункти 6(1) та (2)(a) — положення про істотний суспільний інтерес.
Обробка даних особливої категорії та даних про кримінальні злочини здійснюється з міркувань
суттєвого суспільного інтересу відповідно до чинного законодавства.
При обробці цих даних ми вживаємо наступних запобіжних заходів:
Ми маємо Документ щодо відповідної політики, який містить положення про забезпечення

-

дотримання принципів захисту даних, а також докладно описує зберігання та видалення
персональних даних. Ця політика є додатком до документи Ради Політика захисту даних.
Ми зберігаємо записи про обробку у нашому «Звіті про обробку» відповідно до статті 30

-

Загального регламенту захисту даних.
-

Обмін даними — ми можемо отримувати та передавати ваші персональні дані:
•

благодійним

організаціям,

іншим

місцевим

органам

влади,

державним

органам

або

постачальникам послуг, з якими ми співпрацюємо та які можуть надати вам підтримку під час
перебування у Великій Британії;
•

Департаменту з питань підвищення рівня життя, спільнот та житла;

•

Міністерству внутрішніх справ;

•

організаціям, що надають послуги перекладу, як-от Language Line;

•

Раді графства Кент. Щоб дізнатися, яким чином Рада обробляє ваші персональні дані, див. її
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Повідомлення про конфіденційність за посиланням GDPR Privacy Notices - Kent County Council;
•

правоохоронним органам, наприклад, поліції, щоб допомогти у виявленні та запобіганні
злочинним діям;

•

нашим підрозділам та підрядникам (нашим обробникам даних);

•

якщо ви громадянин України, домогосподарству, в якому ви проживаєте;

•

якщо ви спонсоруєте домогосподарство, громадянину України, якого ви спонсоруєте.

Обмін інформацією сприяє співробітництву з партнерськими агенціями для забезпечення підтримки
реалізації програми «Дома для українців».
Ми можемо покладатися на низку винятків, які дозволяють нам обмінюватися даними без необхідності
дотримання всіх прав та зобов'язань відповідно до Закону про захист даних 2018 року. Див. Договір
графства Кент і Мідвей про обмін даними для отримання додаткової інформації щодо умов обміну
даними.
Зберігання
Ми зберігатимемо ваші персональні дані лише протягом періоду, необхідного для досягнення цілей,
для яких вони збиралися. Персональні дані зберігатимуться протягом 2 років після завершення
програми «Дома для українців», якщо Департамент з питань підвищення рівня життя, громад та житла
та/або Міністерство внутрішніх справ не вирішить, що необхідне подальше зберігання. Вся інформація
надійно і конфіденційно зберігатиметься і видалятиметься.
Анонімізація
Ваші персональні дані можуть бути перетворені («анонімізовані») у статистичні або агреговані дані
таким чином, що вас неможливо буде ідентифікувати за ними. Агреговані дані за визначенням не
можуть бути пов'язані з вами як з фізичною особою і можуть використовуватися для проведення
досліджень та аналізу, включаючи підготовку статистики для використання у наших звітах.
Право на заперечення
Якщо обробка ваших персональних даних потрібна для виконання завдання, яке становить суспільний
інтерес (див. наші законні підстави вище), ви маєте право на заперечення у зв'язку з «причинами в
рамках вашої конкретної ситуації». Ми будемо зобов'язані продемонструвати доцільність подальшого
використання ваших персональних даних.
Додаткова інформація
Для отримання додаткової інформації про обробку та обмін вашими персональними даними та про
ваші права ознайомтесь з Повідомленням Ради про внутрішню конфіденційність за адресою
www.dover.gov.uk/privacy
Також ви можете звернутися до нас за адресою електронної пошти data.protection@dover.gov.uk
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