Декларація про згоду
на обробку персональних даних

Я погоджуюсь, що Jugendmigrationsdienst (JMD) (Молодіжна міграційна служба)
________________________________________________________________________________________

може обробляти мої персональні дані у спосіб який пояснюється в інформації про обробку
даних, що додається.

Я отримав роз’яснення щодо інформації про обробку даних, зокрема мене було
поінформовано про тип і мету обробки даних та про моє право в будь-який час відкликати цю
згоду. Відкликання згоди стосується майбутнього. Обробка моїх даних до моменту
відкликання мною згоди залишається законною.

Я усвідомлюю, що можу заперечити проти обробки даних у будь-який час відповідно до умов,
зазначених в інформації про обробку даних.

Я розумію цю декларацію про згоду на обробку персональних даних. Відкриті питання були зі
мною обговорені.

Ім’я: ___________________________

Прізвище:

____________________________________
Місце, дата

____________________________________
Підпис молодої особи

Sprache: Ukrainisch

Інформація про обробку даних
Супровід Молодіжною міграційною службою

Найменування/власник
Молодіжної міграційної служби
(JMD):

Контактні дані співробітника /
співробітниці JMD:

Контактна інформація
уповноваженого / уповноваженої
із захисту даних:

Згадані в наведеній нижче декларації положення Закону про захист даних євангельської церкви в
Німеччині (DSG-EKD) застосовуються лише в тому випадку, якщо фінансування згаданої вище Молодіжної
міграційної служби здійснюється євангельською церквою, ці положення Закону про захист даних
католицької церкви (KDG) застосовуються лише в тому випадку, якщо фінансування згаданої вище
Молодіжної міграційної служби здійснюється католицькою церквою. В іншому разі ці положення не
застосовуються, а застосовуються лише положення згаданих загальних законів, наприклад Загальний
регламент ЄС щодо захисту даних (DSGVO) і Федеральний закон про захист даних (BDSG).

Згадана вище Молодіжна міграційна служба (будь ласка, вкажіть правильний варіант):
Не фінансується церквою
Фінансується євангельською церквою
Фінансується католицькою церквою
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1. Мета обробки даних
Вищезгаданий співробітник (співробітниця) JMD та/або його/її представник допомагають мені в моїй
інтеграції в Німеччині. Для цього він/вона створює електронну справу в програмі «JMD i-mpuls», а за
потреби — у паперовому вигляді. Мої особисті дані можуть бути задокументовані відповідно до
регламенту ЄС DSGVO, закону BDSG або, якщо необхідно, інших відповідних норм щодо захисту даних
(наприклад, DSG-EKD, KDG або державних законів про захист даних). Крім того, зібрані мною дані
використовуються для статистичних досліджень, статистичний аналіз проводиться виключно в анонімній
формі.

2. Обсяг обробки даних / добровільність
Тип і обсяг даних залежать від інформації, яку я надаю співробітникам JMD. Ця інформація також може
містити дані, які особливо потребують захисту, наприклад про моє етнічне походження (стаття 9 DSGVO;
§ 13 DSG-EKD; § 11 KDG).
JMD отримує дані лише від мене особисто. Інформація надається добровільно. Надаючи інформацію я
погоджуюся на її обробку для цілей, зазначених у цьому документі. У разі відмови надати інформацію, я
можу отримати лише пораду. У цьому випадку застосування Case Management (Індивідуальний супровід
клієнта) неможливе.

3. Правові основи обробки даних
Обробка моїх персональних даних здійснюється в першу чергу для виконання або ініціювання наглядових
відносин між мною та JMD для допомоги з інтеграцією (стаття 6, абзац 1, п. «b» DSGVO; § 6, абзац 1, п. 5
DSG-EKD; § 6, абзац 1, п. «c» KDG), а також у зв'язку з необхідністю виконання JMD завдання у суспільних
інтересах (стаття 6, абзац 1, п. «e» DSGVO; § 6, абзац 1, п. 3 DSG-EKD; § 6, абзац 1, п. «f» KDG). В інших
випадках обробка даних відбувається на підставі моєї згоди, наданої тут (стаття 6, абзац 1 п. «a»; стаття 9,
абзац 2, п. «a» DSGVO; § 6, абзац 1, п. 2; § 13, абзац 2, п. 1 DSG-EKD; § 6, абзац 1, п. «b»; § 11, абзац 2, п. «a»
KDG).

4. Категорії одержувачів даних
Співробітник /співробітниця JMD та/або його/її колеги в JMD можуть документувати, редагувати,
переглядати та аналізувати мої персональні дані. JMD потребує допомоги від компаній, які керують
програмним забезпеченням і серверами, де зберігаються мої особисті дані. Це Intevation GmbH/Оснабрюк
(програмне забезпечення) і Hostway Deutschland GmbH (сервери). Ці компанії можуть бачити мої
персональні дані лише у виняткових випадках і лише за вказівкою JMD, а також за жодних обставин не
можуть передавати їх іншим особам.
Програма фінансується Федеральним міністерством у справах сім’ї, літніх людей, жінок та молоді.
Анонімна копія моєї справи надсилається на центральний сервер для оцінки та подальшого розвитку
програми Федеральним міністерством. У разі оцінки неможливо зробити якісь висновки щодо моєї справи
чи моєї особи. Доступ до цього сервера мають постачальник послуг зв’язку вищезгаданого JMD, відділ

Seite 2 von 4
Sprache: Ukrainisch

обслуговування Молодіжної міграційної служби та Федеральне міністерство у справах сім'ї, літніх людей,
жінок та молоді.

5. Тривалість зберігання даних
Після закінчення отримання мною допомоги від JMD мої персональні дані будуть видалені з матеріалів
справи, які потім будуть анонімізовані. Резервну копію моєї справи буде перезаписано через 5 тижнів, мої
особисті дані не можна буде відновити. Решта даних анонімні й більше не можуть бути пов’язані з моєю
особою.
Зберігання даних довше зазначених термінів може бути необхідним у зв’язку з юридичними суперечками
та для забезпечення доказів у рамках термінів позовної давності. Крім того, необхідно враховувати
звичайну трирічну позовну давність, однак в окремих випадках позовна давність може становити до
30 років.
Стосовно вищезгаданих періодів, потрібно враховувати, що час фактичного видалення або обмеження
обробки даних може бути значно подовжено через різні правила на початку цих періодів.
У зв’язку з різноманітністю комбінацій відповідних зобов’язань щодо зберігання даних та дати їх початку,
точна інформація про термін зберігання та видалення даних може бути надана лише на запит в окремих
випадках. У зв’язку з цим ми посилаємось на ваші права щодо надання інформації, наведені в наступному
розділі.

6. Мої права
За моїм запитом співробітник/співробітниця JMD зобов’язаний/зобов’язана надати мені інформацію, які
дані, що стосуються моєї особи, задокументовані (стаття 15 DSGVO; § 19 DSG-EKD; § 17 KDG).
Співробітник/співробітниця JMD має виправити неправильні дані про мою особу (стаття 16 DSGVO; § 20
DSG-EKD; § 18 KDG). За певних обставин я маю право на видалення або обмеження обробки моїх даних.
Вимоги щодо цього викладено у статті 17 або 18 DSGVO, або §§ 21; 22 DSG-EKG або §§ 19; 20 KDG. У таких
випадках я можу також вимагати, щоб усі одержувачі даних були поінформовані про видалення або
обмеження обробки даних. За певних умов я маю право на те, щоб надані мною дані були доступні мені у
структурованому, загальновідомому та придатному для введення в комп’ютер форматі (стаття 20 DSGVO;
§ 24 DSG-EKD; § 22 KDG).
Якщо я більше не бажаю, щоб мої дані оброблялися на основі цієї згоди, я можу в будь-який час відкликати
цю згоду (стаття 7, абзац 3 DSGVO; § 11, п. 3 DSG-EKD; § 8, п. 6 KDG). Відкликання згоди стосується
майбутнього. Обробка моїх даних до моменту відкликання мною згоди залишається законною.
Якщо я вважаю, що обробка моїх даних здійснюється з порушенням Закону про захист даних, я маю
право подати скаргу до контролюючого органу (стаття 77 DSGVO; § 46 DSG-EKD; § 48 KDG).

Перелік контролюючих органів з адресами можна знайти за посиланням:
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.
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7. Право на заперечення
Я маю право в будь-який час заперечити проти обробки моїх даних відповідно до статті 21 DSGVO; § 25
DSG-EKD; § 23 KDG. Це стосується тих випадків, коли мої персональні дані обробляються на підставі таких
положень:

-

стаття 6, абзац 1, п. 1, п.п. «e» DSGVO (виконання завдання, яке становить суспільний інтерес) або

-

стаття 6, абзац 1, п. 1, п.п. «f» DSGVO (збереження законних інтересів відповідальної особи або
третьої особи) або

-

§ 6, абзац 1, п. 1 DSG-EKD (правова норма дозволяє або наказує виконати обробку персональних
даних) або

-

§ 6, абзац 1, п. 3 DSG-EKD (для виконання завдань відповідального органу) або

-

§ 6, абзац 1, п. 4 DSG-EKD (виконання іншого завдання в інтересах церкви) або

-

§ 6, абзац 1, п. 8 DSG-EKD (збереження законних інтересів третьої особи) або

-

§ 6, абзац 1, п. «f») KDG (виконання завдання в інтересах церкви) або

-

§ 6, абзац 1, п. «g» KDG (збереження законних інтересів відповідальної особи або третьої особи).

Ще одна вимога полягає в тому, що для заперечень мають бути підстави, засновані на моїй конкретній
ситуації.

У будь-який час і без пояснення причин я можу заперечити проти обробки моїх даних, якщо вони
використовуються для прямої реклами або збору коштів.

Заперечення також стосується аналізу профілю, пов’язаного з вищевказаними цілями обробки даних.
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