
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОЛОЖЕННЯ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА БАТЬКІВ -  
ПРИЙОМ ДІТЕЙ З УКРАЇНИ 

 
АДМІНІСТРАТОР ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ 
Адміністратором Bаших даних, які обробляються в рамках моніторингу, є Centrum 
Kreatywności TALENT, вул. Jedności Narodowej 117, 50-301 Wrocław, адреса електронної 
пошти: sekretariat.ckt@wroclawskaedukacja.pl 
 
ІНСПЕКТОР ЗАХИСТУ ДАНИХ 
Ви можете зв’язатися з уповноваженим із захисту даних, призначеним директором Centrum 
Kreatywności TALENT, яким є Малгожата Торенц, на електронну пошту: 
rodo@CKTalent.wroclaw.pl та написавши на адресу Centrum Kreatywności TALENT  
з приміткою «Інспектор із захисту даних». . 
 
МЕТА ТА ОСНОВА ДЛЯ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ 
Персональні дані обробляються з метою прийому дитини до Centrum Kreatywności TALENT 
відповідно до ст. 6 сек. 1 літ. c GDPR, ст. 9 сек. 2 літ. h GDPR, у зв’язку зі ст. 151 Закону про 
освіту від 14.12.2016 р. (Dz. U. від 2019 р., ст. 1148 із змінами). 
 
ОДЕРЖУВАЧІ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ 
Одержувачами персональних даних є уповноважені працівники Адміністратора, суб’єкти, 
яким персональні дані повинні бути доступні на підставі законодавчих положень (наприклад, 
суд, орган управління та нагляду за об’єктом), а також ті, кому дані будуть передані доручено 
Адміністратором досягнення цілей обробки, зокрема постачальників послуг ІТ та 
програмного забезпечення. 
 
ПЕРІОД ЗБЕРІГАННЯ ДАНИХ 
Персональні дані, отримані у зв’язку з прийомом дитини, оброблятимуться до закінчення 
терміну, протягом якого зарахованa дитинa буде відвідувати Centrum Kreatywności TALENT,  
а у разі відмови від зарахування до CKT – протягом одного року, якщо на рішення директора 
CKT не подано скарги до адміністративного суду і процедура не буде завершена. 
 
ПРАВА ОСІБ, ЯКИХ СТОСУЮТЬСЯ ДАНІ 
Ви маєте право: 
  на доступ до персональних даних, їх виправлення, обмеження обробки, право на 
заперечення проти обробки, а також право на передачу даних. 
 подати скаргу до контролюючого органу, яким є голова Управління захисту персональних 
даних (за адресою Управління захисту персональних даних, вул. Stawki 2, 00-193 Варшава), 
якщо ви вважаєте, що обробка ваших персональних даних Адміністратором порушують 
положення про захист персональних даних. 
 
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИМОГУ НАДАННЯ ДАНИХ 
Надання персональних даних є обов’язковою вимогою законодавства та є обов’язковою 
відповідно до положень закону про освіту. Для того, щоб прийняти  до Центру Tворчості 
Tалантів, необхідно надати дані. Ненадання даних призводить до відмови допуску до CKT. 
 
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 
Адміністратор передасть персональні дані в третю країну (Україна) або в міжнародну 
організацію, якщо це вимагається законом. Адміністратор також повідомляє, що не 
виконуватиме дій на основі автоматичного профілювання. 


