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КЛАУЗУЛА ІНФОРМАЦІЙНА RODO  
СТОСОВНО ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ОРГАНІЗАЦІЄЮ PAIH S.A. 

 
Відповідно до ст. 13 Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2016/679 від 27 
квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв’язку з опрацюванням персональних даних 
і про вільний рух таких даних, та про скасування Директиви 95/46/WE (офіційне 
розпорядження про охорону особистих даних) (Офіційний вісник ЄС н. 119, ст. 1) 
повідомляю, що: 
 

1. Адміністратор даних 
 

Адміністратором персональних даних є  Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. (PAIH) із 
місцезнаходженням у Варшаві (адреса: ul. Krucza 50, 00-025 Варшава), внесена до 
реєстру підприємців Національного судового реєстру окружним судом столиці у Варшаві 
під номером KRS 0000109815 (далі «Адміністратор»). З Адміністратором можна 
зв’язатися за допомогою заявки на сторінці: www.paih.gov.pl або надіславши е-мейл за 
адресою: iod@paih.gov.pl, а також за допомогою традиційної пошти за адресою 
вказаною Адміністратором. 
 

2. Інспектор охорони даних 
Адміністратор даних, вказаний Адміністратором - (IOD), з яким можна зв’язатися за 
електронною адресою: iod@paih.gov.pl, або за допомогою традиційної пошти за адресою 
вказаною Адміністратором.  
 

3. Цілі та підстави обробки персональних даних 
Ваші персональні дані обробляються з метою: 

1) виконання Адміністратором завдань, які сприяють розвитку польської економіки 
відповідно до регламенту PAIH про виконання дій, які сприяють польській 
економіці від 7 липня 2017р.  

2) введення комунікації та відповідання на поставлені вами запитання – правовою 
основою обробки даних є необхідність обробки для реалізації законних інтересів 
Адміністратора. Законним інтересом Адміністратора в даному випадку є 
можливість відповісти на ваш запит та розпочати спілкування 

3) можливого опрацювання, розслідування або захисту від претензій - правовою 
основою обробки даних є необхідність обробки для реалізації законних підстав 
Адміністратора. Законним інтересом Адміністратора в цьому випадку є 
можливість опрацювання, розслідування або захисту від претензій. 
 

4. Одержувачі даних 
Одержувачами персональних даних є лише ті суб’єкти, яким Адміністратор наказує 
виконання дій, що вимагають обробки даних, зокрема: обробки електронної пошти, 
адміністративних послуг, юридичних чи консультаційних послуг, цифризації. 
Одержувачами персональних даних можуть бути також організації або органи, 
уповноважені отримувати ваші дані - лише в обґрунтованих випадках і на основі 
загальнозастосовних положень законодавства. 
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5. Період зберігання персональних даних 
Ваші персональні дані будуть оброблятися: 

1) протягом періоду, необхідного для надання відповіді на запитання та вирішення 
питання, що є предметом запиту 

2) до настання строку позовної давності відповідно до загальних положень 
польського законодавства 

3) до відкликання згоди на обробку персональних даних. 
 

6. Права фізичних осіб, яких персональні дані опрацьовуються 
У зв’язку з опрацюванням персональних даних Ви маєте наступні права: право доступу 
до персональних даних,  право вимагати змінити дані, право вимагати стерти 
персональні дані, право обмежити обробку даних, передачі даних, а також внести  скаргу 
до наглядового органу (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Ви маєте право на ці 
права у випадках і в межах, передбачених загальним положенням законодавства, 
зокрема RODO. 
 
Крім того, суб’єкти даних щодо обробки персональних даних, відповідно до ст. 6. 1  RODO 
мають право відмовити у обробці даних, здійсненої адміністратором- відповідно до ст. 
21 RODO. 
 

7. Інформація про вимогу / добровільне надання даних 
Надання особистих даних та згода на їх обробку є добровільними, однак необхідними 
для відповіді на ваш запит. 
 

8. Інформація щодо автоматизованого прийняття рішень та профілювання 
На підставі персональних даних Адміністратор не прийматиме автоматизованих рішень, 
у тому числі рішень, що випливають із профілювання. 
 
 
 
 


