
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

„Lubelski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2.0” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, nr umowy 160/RPLU.11.03.00-06-0005/19-00 z dnia 6 

grudnia 2019 r 
 

ІНФОРМАЦІЯ I ЗАЯВА ПРО ЗГОДУ НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ З 
МЕТОЮ УЧАСТІ В ПРОЄКТІ „ Психологічна підтримка осіб з України, які 

прибули до Польщі в наслідок бойових дій на Україні”  

Відповідно до Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27.04.2016 про захист осіб щодо 
обробки персональних даних та про вільний рух таких даних, а також про скасування Директиви 95/ 46 / EC 
(загальне положення про захист даних ) (Вісник законів UE L 119, с. 1) т.зв. RODO. 

 
Заявляю, що приймаю до уваги, що: 

1. Адміністратором особових даних є Fundacja Rozwoju Społeczno – Oświatowego, що знаходиться за адресою вул. 
Глембока 10/27, 20-612 Люблін, тел. 515 582 939. У справах особових даних можна сконтактуватися за                       
e-mail:  fundacja@frso.eu або за допомогою традиційної пошти на адресу Фундації; 

2. Персональні дані обробляються Фундацією з метою:  
• організації індивідуального психологічного консультування у формі он-лайн консультації чи стаціонарної 
консультації в рамках виконання проєкту „Психологічна підтримка осіб з України, які прибули до Польщі в 
наслідок бойових дій на Україні”; 

3.   Правовою підставою для обробки персональних даних є:  
необхідність обробки даних для виконання проєкту „Психологічна підтримка осіб з України, які прибули до 
Польщі в наслідок бойових дій на Україні” щодо участі в психологічних консультаціях згідно з Умовою прo 
реалізацію проєкту  nr  36/NGO/22, що укладена між Люблінським Воєводством і Fundacją Rozwoju Społeczno - 
Oświatowego w Lublinie; 

4. Персональні дані можуть бути доступні іншим суб’єктам виключно з метою реалізації, контролю, моніторингу 
та звітності проєкту „Психологічна підтримка осіб з України, які прибули до Польщі в наслідок бойових дій на 
Україні”;   

5. Персональні дані можуть зберігатися протягом 5 років, рахуючи з початку року, наступного за роком, в якому 
Виконавець виконав проєкт під назвою: „Психологічна підтримка осіб з України, які прибули до Польщі в 
наслідок бойових дій на Україні”; 

6. Маю право вимагати від Fundacji Rozwoju Społeczno - Oświatowego як адміністратора: доступу до наданих мною 
персональних даних, виправлення, видалення, обмеження обробки та передачі даних;  

7.   Маю право заперечувати проти обробки наданих мною персональних даних;  
8.  Маю право в будь-який час відкликати свою згоду на обробку персональних даних. Відкликання згоди не 

впливає на законність обробки, яка була здійснена на підставі згоди до її відкликання;  
9.   Маю право подати скаргу до контролюючого органу;  
10. Надання персональних даних є умовою участі в Індивідуальному психологічному консультуванні та 

консультаціях спеціалістів, а в разі ненадання персональних даних участь у проєкті під назвою: „Психологічна 
підтримка осіб з України, які прибули до Польщі в наслідок бойових дій на Україні” є неможливою. 

 
                                  

 ……………………………………………… 
                                                                                      Підпис учасника проєкту/  

                                                                                                   Одного з батьків/Юридичного опікуна учасника проєкту 
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