
ХТО Є КОНТРОЛЕРОМ ДАНИХ?  

Згідно з Регламентом Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 р. 

(Загальний регламент про захист даних), контролером даних працівників і співпрацівників є 

ORPEA POLSKA sp. z o.o. (адреса: ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa, номер в реєстрі KRS 

0000003824). Контакт з Контролером даних: biuro@orpea.pl, тел. +48 22 888 59 42.  

Контролер даних відповідає за безпеку наданих персональних даних та їх опрацювання 

відповідно до положень законодавства.  

З ЯКОЮ МЕТОЮ І НА ЯКІЙ ПРАВОВІЙ ПІДСТАВІ МИ ВИКОРИСТОВУЄМО ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ?  

Ми використовуватимемо ваші персональні дані з такими цілями: 

 виконання передбачених законом зобов’язань Контролера даних як роботодавця, наприклад, 

ведення кадрової документації та податкових розрахунків (правова підстава – пункт 1 с) ст. 6 

Загального регламенту про захист даних) – «встановлене законом зобов’язання»,  

 виконання зобов’язань Контролера, що випливають з договору, який є підставою 

працевлаштування (правова підстава – пункт 1 b) ст. 6 Загального регламенту про захист даних) 

– «виконання договору»,  

 виконання передбачених законом зобов’язань Контролера як роботодавця у сфері трудового 

права, соціального забезпечення і соціального захисту (правова підстава – пункт 2 b) ст. 9 

Загального регламенту про захист даних) – «виконання обов'язків у сфері зайнятості, 

соціального забезпечення і соціального захисту»,  

 захист прав або захист від можливих претензій, пов’язаних із договором, який є підставою для 

працевлаштування, або з потребою доведення певних фактів, що мають у цьому контексті 

важливе значення для Контролера (правова підстава – пункт 1 f) ст. 6 Загального регламенту 

про захист даних) – «законний інтерес»; строки захисту прав, що випливають з договору, 

вказані в Трудовому кодексі,  

Додатково, за умови добровільно наданої працівником згоди, можливим є використання 

персональних даних в обсязі, що перевищує вказані вище підстави, наприклад, згоди на 

використання зображення (фотографій) працівника або іншої наданої інформації, в тому числі 

спеціальних категорій даних (правова підстава – пункт 1 a) ст. 6, пункт 2 a) ст. 9 Загального 

регламенту про захист даних) – «згода».  

Інформуємо, що дані не використовуватимуться для прийняття рішень, що базуються виключно 

на автоматизованому опрацюванні персональних даних, в тому числі профайлінгу, у значенні, 

передбаченому статтею 22 Загального регламенту про захист даних.  

ЯК ДОВГО МИ БУДЕМО ВИКОРИСТОВУВАТИ ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ?  

Ми використовуватимемо дані протягом періоду, необхідного для досягнення описаних вище 

цілей. У залежності від правової підстави це буде відповідно:  

 період дії договору з Контролером даних,  

 строк зберігання документів, передбачений положеннями законодавства (як правило, він 

становить 10 років, рахуючи з дня припинення трудового договору),  

 строк давності претензій,  



 час до моменту можливого відкликання згоди на опрацювання даних.  

ЯК ВІДКЛИКАТИ ЗГОДУ?  

Ви маєте право в будь-який момент відкликати згоду на опрацювання персональних даних –  

у випадку даних, які опрацьовуються на підставі такої згоди. Якщо ви скористаєтеся цим 

правом, ми припинимо опрацьовувати такі дані, і вони будуть усунені. Відкликання згоди не 

має впливу на законність використання даних у період, коли діяла згода.  

ЯКІ ВИ МАЄТЕ ПРАВА?  

Ви можете подати нам заяву про: доступ до персональних даних (інформацію про 

опрацьовувані персональні дані та копію даних), виправлення даних (якщо вони неправильні), 

мобільність даних (у випадках, передбачених Загальним регламентом про захист даних), 

усунення (стирання) або обмеження опрацювання персональних даних – на засадах, 

передбачених цим регламентом.  

Незалежно від прав, вказаних вище, ви можете в будь-який момент внести заперечення проти 

опрацювання ваших даних, якщо правовою підставою використання даних є законний інтерес. 

Після прийняття заяви у цій справі ми зобов’язані припинити опрацювання даних з цією метою.  

У вас є також право подати скаргу до голови Управління захисту персональних даних, якщо ви 

вважаєте, що опрацювання ваших персональних даних порушує норми законодавства.  

КОМУ МИ ПЕРЕДАЄМО ВАШІ ДАНІ?  

Із збереженням усіх гарантій безпеки даних, ми можемо передати ваші дані – крім осіб, 

вповноважених Контролером даних, – іншим суб’єктам, в тому числі: суб’єктам, що мають 

право на їх отримання відповідно до законодавства, суб’єктам, які опрацьовують їх від нашого 

імені (наприклад, постачальникам технічних послуг і суб’єктам, які надають нам консалтингові 

послуги), та іншим контролерам даних (наприклад, нотаріальним та адвокатським конторам).  

ЯК МОЖНА З НАМИ ЗВ’ЯЗАТИСЯ У СПРАВАХ ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ?  

У справах, пов’язаних із захистом персональних даних, просимо звертатися до нашого 

інспектора захисту даних (IOD): odo@orpea.pl. 


