до Положення про обробку та захист персональних даних
осіб, які звернулись до комунальної установи «Спеціалізована установа
 з надання безоплатної первинної правової допомоги у м. Одесі» (КУ «Правова допомога»)


ПОВІДОМЛЕННЯ
про включення персональних даних
до бази персональних даних
                                     Додаток 2

до Облікової картки особистого прийому особи, яка звернулася для надання безоплатної первинної правової допомоги до структурного підрозділу КУ «Правова допомога»
	

Шановний(-а)        ______________________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

Повідомляємо, що надані Вами персональні дані включені до Бази персональних даних «Особи, які звернулись до Юридичного відділу у _______________ районі м. Одеси комунальної установи «Спеціалізована установа з надання безоплатної первинної правової допомоги у м. Одесі» (далі - БПД «Особи»), утвореної комунальною установою «Спеціалізована установа з надання безоплатної первинної правової допомоги у м. Одесі» (далі — КУ «Правова допомога») з метою ведення обліку проведеної роботи з надання безоплатної первинної правової допомоги шляхом надання правової інформації, консультацій і роз'яснень з правових питань, складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру), надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації (відповідно до Закону України «Про безоплатну правову допомогу»).  

Обробка персональних даних осіб, які звернулись до КУ «Правова допомога», є необхідною для:
- підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої звітної інформації з питань, розглянутих при зверненні осіб до працівників установи;
- складання заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру) від імені осіб, які звернулися за правовою допомогою до працівників установи.

Володільцем БПД «Особи» є КУ «Правова допомога». До складу зібраних персональних даних входять: 
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 контактний телефон. 

Персональні дані у БПД «Особи» обробляються у картотеках (на паперових носіях) та/або при необхідності в автоматизованих системах.
БПД «Особи» розміщена в юридичному відділі у ________________ районі  м. Одеси КУ «Правова допомога».
Відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», як суб’єкт персональних даних, Ви маєте право:
1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
3) на доступ до своїх персональних даних;
4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
5) пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду;
9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
11) відкликати згоду на обробку персональних даних;
12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.
Персональні дані, які містяться в БПД «Особи», знищуються в порядку, передбаченому ст. 15 Закону України «Про захист персональних даних». 
Передача Ваших персональних даних третім особам може здійснюватися лише на підставах, визначених законодавством України. Передача Ваших персональних даних третім особам на підставах, що не визначені законодавством України, може здійснюватися лише за Вашою згодою. 

Про порядок включення та обробку персональних даних
у БПД «Особи» КУ «Правова допомога» Юридичного відділу
у _______________________________районі м.Одеси

ПОВІДОМИВ  _______________       _______    
                        (посада)                  (ПІБ) 

«______» ___________ 20____ р.
       




