Детальні правила участі у відкритій зустрічі для волонтерів, представників неурядових
організацій, людей, які працюють з біженцями та доглядають за біженцями, в рамках заходу
під назвою Травми та посттравматичні стресові розлади, спричинені бойовими діями –
Підтримка біженців з України
Загальні положення
1. Організатор заходу – Вроцлавський центр соціального розвитку – організаційна одиниця
Вроцлавської ґміни з місцезнаходженням за адресою: pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław.
2. Захід відбувається стаціонарно в готелі IBISS STYLES Wrocław Centrum за адресою:
pl. Konstytucji 3 Maja nr 3 та стосується волонтерів, представників неурядових організацій,
людей, які працюють з біженцями та піклуються про біженців.
3. Метою зустрічі є підтримка учасників шляхом надання знань у сфері розпізнавання та
реагування на стрес і травми, спричинені бойовими діями.
4. Зустріч є безкоштовною.
5. Для комфорту учасників кількість місць обмежена (40 осіб).
6. Запис здійснюється за допомогою форм, доступних на веб-сайті: https://wcrs.wroclaw.pl/
7. Якщо у вас виникли додаткові запитання, звертайтеся до координаторки заходу: Анна
Бодушек, anna.boduszek@um.wroc.pl
8. Захід відбудеться 21.06.2022 року (вівторок) з 14:00-15:30 год. за адресою: pl. Konstytucji 3
Maja nr 3, в готелі IBISS STYLES Wrocław Centrum.
Програма лекції:
1.
2.
3.
4.

Зустріч проведуть д-р Еял Фрухтер та д-р Іріт Меретик
Зустріч розпочнеться о 14:00 год. і триватиме приблизно 90 хвилин.
Наприкінці зустрічі буде можливість задати питання спеціалістам.
Учасник, який реєструється на захід, отримає підтвердження електронною поштою.
Детальна інформація щодо опрацювання персональних даних Вроцлавським центром
соціального розвитку

1.
Контролер даних:
Контролером ваших персональних даних є Вроцлавський центр соціального розвитку, що
знаходиться у Вроцлаві (далі: ми). Ви можете зв’язатися з нами наступним чином:
- листом на адресу: pl. Dominikański 6,50-159 Wrocław
- електронною поштою: info@wcrs.wroclaw.pl
- за телефоном: тел. 71 77 24 900.
2.
Інспектор із захисту даних
Ми визначили інспектора із захисту даних. Це людина, до якої Ви можете звернутися з усіх
питань, пов’язаних з опрацюванням ваших персональних даних та реалізацією ваших прав,
пов’язаних з опрацюванням даних. Ви можете зв’язатися з інспектором наступним чином:
- листом на адресу: pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław.
- електронною поштою: iod@wcrs.wroclaw.pl

3.
Цілі опрацювання ваших персональних даних
Ми опрацьовуватимемо ваші персональні дані для таких цілей:
1) Ми опрацьовуватимемо ваші персональні дані для цілей, пов’язаних із проведенням заходу,
а саме: ім’я та адресу електронної пошти,
2) відповіді на листи, скарги та звернення,
4.
Правова підстава для опрацювання ваших персональних даних:
1) необхідність виконати договір або вчинити дії на ваш запит до укладання договору (стаття 6
п. 1 літ. b ЗРЗД),
5.
Термін зберігання ваших персональних даних:
Ми зберігатимемо ваші персональні дані у зв’язку з виконанням цього договору не довше
одного року з моменту його завершення.
6.
Одержувачі ваших персональних даних
Ми надамо ваші персональні дані:
1) Органам, державним установам, уповноваженим отримувати дані на підставі чинного
законодавства, наприклад, судам, правоохоронним органам або державним установам,
коли вони подають запит на відповідній правовій основі,
7.
Ваші права, пов'язані з опрацюванням персональних даних
Ви маєте наступні права, пов’язані з опрацюванням персональних даних:
1) право на доступ до ваших персональних даних,
2) право вимагати виправлення ваших персональних даних,
3) право вимагати обмеження опрацювання ваших персональних даних,
4) право на мобільність ваших персональних даних, тобто право на отримання ваших
персональних даних від нас у структурованому, загальновживаному, машиночитаному
форматі. Ви можете надіслати ці дані іншому контролеру даних або попросити нас надіслати
ваші дані іншому контролеру. Однак ми зробимо це лише в тому випадку, якщо це технічно
можливо.
Надання персональних даних є добровільним, але необхідним для укладення та виконання
договору та виконання контролером юридично обґрунтованих зобов’язань.
Для реалізації вищезазначених прав, будь ласка, зверніться до нас або нашого інспектора із
захисту даних (контактні дані в пунктах 1 і 2 вище).
Ви також маєте право подати скаргу до контролюючого органу, який займається питаннями
захисту персональних даних, тобто президента Управління захисту персональних даних.

