Oświadczenie o wyrażeniu zgody
na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę, że Młodzieżowe Centrum Migracyjne [Jugendmigrationsdienst (JMD)]
________________________________________________________________________________________

może przetwarzać moje dane osobowe, jak podano w załączonych uwagach o przetwarzaniu danych.

Uwagi o przetwarzaniu danych zostały mi wyjaśnione, szczególnie zostałem(-am) pouczony(-a) o
charakterze i celu przetwarzania danych oraz o moim prawie do odwołania tejże zgody w każdym
czasie. Odwołanie ma zastosowanie w przyszłości. Przetwarzanie moich danych do czasu odwołania
pozostaje zgodne z prawem.

Jestem świadomy(-a), że mogę w każdym czasie odwołać przetwarzanie danych, z zachowaniem
warunków wymienionych w uwagach o przetwarzaniu danych.

Zrozumiałem(-am) treść zgody. Pytania otwarte zostały ze mną omówione.

Imię: ___________________________
(Vorname)

Nazwisko:
(Nachname)

____________________________________
Miejscowość, Data
(Ort, Datum)

____________________________________
Podpis młodego człowieka
(Unterschrift des jungen Menschen)

Sprache: Polnisch

Uwagi o przetwarzaniu danych
Wsparcie przez Młodzieżowe Centrum Migracyjne

Nazwisko/Przedstawiciel
Młodzieżowego Centrum
Migracyjnego (JMD):
(Name/Träger des
Jugendmigrationsdienstes)

Dane kontaktowe pracownika
Młodzieżowego Centrum
Migracyjnego (JMD):
(Kontaktdaten des*der JMDMitarbeiter*in)

Dane kontaktowe Inspektora
Ochrony Danych:
(Kontaktdaten des*der
Datenschutzbeauftragten)

Wymienione w poniższym oświadczeniu przepisy ustawy o ochronie danych Kościoła Ewangelickiego w
Niemczech (DSG-EKD) obowiązują tylko, w zakresie w jakim wyżej wymienione Młodzieżowe Centrum Migracyjne
jest pod egidą kościoła ewangelickiego. Przepisy ustawy o ochronie danych Kościoła Katolickiego (KDG)
obowiązują tylko wtedy, kiedy Młodzieżowe Centrum Migracyjne jest po egidą kościoła katolickiego. Jeśli oba
punkty nie mają zastosowania, wtedy nie obowiązują i obowiązują tylko przepisy z wymienionych ogólnych
Ustaw, jak na przykład Ogólne rozporządzenie o ochronie danych Unii Europejskiej (DSGVO) oraz Federalna
ustawa o ochronie danych (BDSG).

Wyżej wymienione Młodzieżowe Centrum Migracyjne jest pod egidą (proszę zaznaczyć, co ma zastosowanie):
żadnego kościoła (keine kirchliche Trägerschaft)
kościoła ewangelickiego (Evangelische kirchliche Trägerschaft)
kościoła katolickiego (Katholische kirchliche Trägerschaft)
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1. Cel przetwarzania danych
Wyżej wymieniony pracownik Młodzieżowego Centrum Migracyjnego [JMD] i/lub jego/jej przedstawiciel
wspierają mnie w mojej integracji w Niemczech. W tym celu on/ona sporządza elektroniczne akta sprawy w
oprogramowaniu „JMD i-mpuls“ i ewentualnie akta sprawy w formie papierowej. W tych aktach moga być
dokumentowane moje dane osobowe zgodnie z DSGVO, BDSG lub ewentualnie innymi właściwymi przepisami
w zakresie ochrony danych (n.p. DSG-EKD, KDG lub Państwowe przepisy dotyczące ochrony danych). Ponadto,
moje dane służą do badań statystycznych. Analiza statystyczna zostanie sporządzona wyłącznie w formie
anonimowej.

2. Zakres przetwarzania danych / Dobrowolność
Charakter i zakres danych zależą od tego, jakie informacje przekazuję pracownikowi Młodziezowego Centrum
Migracji [JMD]. Do tego mogą zaliczać się również dane szczególnie chronione, np. o moim pochodzeniu
etnicznym (art. 9 DSGVO; § 13 DSG-EKD; § 11 KDG).
Młodzieżowe Centrum Migracji [JMD] otrzymuje te dane wyłącznie ode mnie osobiście. informacje te są
dobrowolne. Przekazując te informacje zgadzam się na ich przetwarzanie do celów wymienionych w uwagach.
Jesli odmówię podania informacji, wtedy mogę otrzymać tylko poradę. Wpisanie do systemu zarządzania
sprawami [Case Management] jest wtedy niemożliwe.

3. Podstawa prawna przetwarzania danych
Przetwarzanie moich danych osobowych następuje w pierwszej kolejności w celu wypełnienia wzgl. do
nawiązania stosunku opieki pomiędzy mną i Młodzieżowym Centrum Migracji [JMD] dotyczącym wsparcia w
integracji (art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO; § 6 ust. 1 nr. 5 DSG-EKD; § 6 ust. 1 lit. c KDG), jak również ze względu na
konieczność realizacji zadania Młodzieżowego Centrum Migracji [JMD] leżącego w interesie publicznym (art. 6
ust. 1 lit. e DSGVO; § 6 ust. 1 nr. 3 DSG-EKD; § 6 ust. 1 lit. f KDG). W pozostałym zakresie, przetwarzanie danych
następuje na podstawie zgody wydanej przeze mnie (art. 6 ust. 1 lit. a; 9 ust. 2 lit. a DSGVO; §§ 6 ust. 1 nr. 2; 13
ust. 2 nr. 1 DSG-EKD; § 6 ust. 1 lit. b; 11 ust. 2 lit. a KDG).

4. Kategorie odbiorców danych
Pracownik Młodzieżowego Centrum Migracji [JMD] i/lub jego/jej koledzy w Młodzieżowym Centrum Migracj
[JMD] mogą dokumentować, przetwarzać, widzieć i analizować moje dane osobowe. Młodzieżowe Centrum
Migracji [JMD] potrzebuje pomocy firm, które obsługują serwer i oprogramowanie, na których są zapisane moje
dane osobowe. Jest to firma Intevation GmbH/Osnabrück (od oprogramowania) i firma Hostway Deutschland
GmbH (od serweru). Firmy te mogą widzieć moje dane osobowe tylko w wyjątkowych przypadkach i zgodnie z
instrukcjami Młodzieżowego Centrum Migracji [JMD] i w żadnym wypadku nie mogą ich dalej przekazywać.
Program ten jest finansowany przez Federalne Ministertwo ds. Rodziny, Osób Starszych, Kobiet i Młodzieży
(BMFSFJ). W celu analizy i dalszego rozwoju programu przez Federalne Ministertwo ds. Rodziny, Osób Starszych,
Kobiet i Młodzieży [BMFSFJ)], anonimowa kopia moich akt sprawy zostanie przesłana do centralnego serwera.
Podczas analizy nie ma możliwości identyfikacji moich akt sprawy lub mojej osoby. Dostęp do tego serwera mają
przestawiciele Młodzieżowego Centrum Migracji [JMD], Biuro Obsługi Młodzieżowgo Centrum Migracji
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[Servicebüro Jugendmigrationsdienste] oraz Federalne Ministertwo ds. Rodziny, Osób Starszych, Kobiet i
Młodzieży (BMFSFJ).

5. Okres przechowywania danych
Moje dane osobowe zostaną usunięte z akt sprawy po zakończeniu wsparcia przez Młodzieżowe Centrum
Migracji [JMD]. Zostaną one uczynione anonimowymi. Kopia bezpieczeństwa moich akt sprawy zostanie po 5
tygodniach unieważniona, moja dane osobowe nie mogą zostać odtworzone. Pozostałe dane są anonimowe i nie
moga zostać przypisane mojej osobie.
Dodatkowe przechowywanie danych może być konieczne w związku ze sporami i do zabezpieczenia dowodów w
ramach przepisów dotyczących przedawnienia. W związku z tym należy uwzględnić zwykły trzyletni okres
przedawnienia. W indywidualnych przypadkach okres przedawnienia może jednak wynieść do 30 lat.
W przypadku wyżej wymienionych terminów należy wziąć pod uwagę, że czas rzeczywistego usunięcia czy
ograniczenia przetwarzania może się znacznie opóźnić na podstawie różnych przepisów w chwili rozpoczęcia
biegu tych terminów.
Na podstawie różnych konstelacji powołania się na stosowne obowiązki w zakresie przechowywania
dokumentacji i ich początek, dokładne dane na temat czasu przechowywania i usuwania danych moga być
udzielane tylko na żądanie w indywidualnych przypadkach. W związku z tym odsyłamy Cię do przedstawionych
w następnym rozdziale praw dostępu do danych.

6. Moje prawa
Jeśli wyrażę chęć, wtedy pracownik Młodzieżowego Centrum Migracji [JMD] musi mi okazać, jakie dane
dotyczące mojej osoby są udokumentowane(art. 15 DSGVO; § 19 DSG-EKD; § 17 KDG). Fałszywe dane dotyczące
mojej osoby muszą zostać poprawione przez pracownika Młodzieżowego Centrum Migracji [JMD] (art. 16
DSGVO; § 20 DSG-EKD; § 18 KDG). W pewnych okolicznościach mam prawo do wnioskowania o skasowanie moich
danych lub ograniczenia ich przetwarzania. Warunki tego są uregulowane w artykule 17 lub 18 DSGVO lub §§
21; 22 DSG-EKG albo §§ 19; 20 KDG. W tych przypadkach mogę również żądać, że wszyscy odbiorcy danych
zostaną powiadomeini o ich usunięciu lub ograniczeniu ich przechowywania. Pod pewnymi warunkami mam
prawo, żeby zebrane o mnie dane zostały mi udostępnione w usystematyzowanym, powszechnym i dającym sie
odczytać maszynowo formacie (art. 20 DSGVO; § 24 DSG-EKD; § 22 KDG).
Jeśli już nie chcę, żeby moje dane zostały przetwarzane na podstawie tej zgody, wtedy mogę tą zgodę w każdym
czasie odwołać (art. 7 ust. 3 DSGVO; § 11 ust. 3 DSG-EKD; § 8 ust. 6 KDG). Odwołanie ma zastosowanie w
przyszłości. Przetwarzanie moich danych do czasu mojego odwołania pozostaje zgodne z prawem.
Jeśli uznam, że przetwarzanie moich danych narusza przepisy dotyczące ochrony danych, wtedy mam prawo do
wniesienia zażalenia do organu nadzorczego (art. 77 DSGVO; § 46 DSG-EKD; § 48 KDG).

Poniżej znajduje sie lista organów nadzorczych wraz z adresem:
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.
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7. Moje prawo do wniesienia odwołania
Mam prawo, żeby w każdym czasie wnieść odwołanie od przetwarzania moich danych zgodnie z art. 21 DSGVO;
§ 25 DSG-EKD; § 23 KDG. Ma to zastosowanie, kiedy moje dane osobowe są przetwarzane na podstawie

-

art. 6 ust. 1 S. 1 lit. e DSGVO (wykonywanie zadania leżącego w interesie publicznym) albo

-

art. 6 ust. 1 S. 1 lit. f DSGVO (ochrona uzasadnionych interesów osoby odpowiedzialnej lub strony
trzeciej) albo

-

§ 6 usts. 1 Nr. 1 DSG-EKD (przepis prawny zezwala na przetwarzanie danych osobowych lub je przypisuje)
albo

-

§ 6 ust. 1 Nr. 3 DSG-EKD (do wypełnienia obowiązków organu odpowiedzialnego) albo

-

§ 6 ust. 1 Nr. 4 DSG-EKD (postrzeganie innego zadania leżącego w interesie kościoła) albo

-

§ 6 ust. 1 Nr. 8 DSG-EKD (ochrona uzasadnionych interesów strony trzeciej) albo

-

§ 6 ust. 1 lit. f) KDG (postrzegania zadania leżącego w interesie kościoła) albo

-

§ 6 Abs. 1 lit. g KDG (ochrona uzasadnionych interesów osoby odpowiedzialnej lub strony trzeciej)

Warunkiem jest również, że istnieją powody odwołania, które wynikają z mojej szczególnej sytuacji.

W każdym czasie i bez podania powodów mogę sprzeciwić się przetwarzaniu moich danych, gdy są one
wykorzystywane do bezpośredniej reklamy lub zbierania funduszy.

Sprzeciw dotyczy również profilowania związanego z powyższymi celami przetwarzania.
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