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Повідомлення Контролера персональних даних  

для Учасника Програми і Користувача Порталу 
 

Контролер та інспектор з питань захисту даних 

 

Контролером персональних даних Учасників Програми та Користувачів Порталу, вказаних на Порталі, є 

компанія «epruf rozliczenia sp. z o.o.», юридична адреса: 91-342 м.Лодзь, вул.Збоншинська, 3, 

зареєстрована у реєстрі підприємців Державного судового реєстру РП, який веде Районний суд Лодзь-

Середмістя у м.Лодзь, XX Господарський відділ ДСР під номером KRS 0000505637, ІПН: 9471984029, 

статутний капітал 50 000 злотих.  

 

Зв’язатися з Контролером можна: 

- у письмовій формі за адресою: «epruf rozliczenia», вул. Збоншинська 3, 91-324 м.Лодзь, з приміткою 

«Програма Health4Ukraine», 

- по телефону: +48 42 612 09 96 (вартість згідно з тарифами оператора, «гаряча лінія» працює 8:00 – 16:00),  

- електронною поштою за адресою email: contact@health4ukraine.com.  

 

Це повідомлення обумовлене обов’язками Контролера, передбаченими ст.13 Регламента Європейського 

Парламенту і Ради (ЄС) 2019/679 від 27 квітня 2016 р. про захист фізичних осіб у зв'язку з опрацюванням 

персональних даних і про вільний рух таких даних, та про скасування Директиви 95/46/ЄС (Загальний 

регламент про захист даних), надалі - ЗРЗД. 

 

Усі терміни, що містяться у цьому повідомленні і пишуться з великої літери, відповідають визначенням, 

наведеним у Правилах Програми. 

 

Контролер призначив Інспектора з питань захисту даних, з яким можна зв’язатися за адресою: 

gdpr@health4ukraine.com з усіх питань щодо захисту персональних даних. 

 

Мета і законодавчі підстави опрацювання даних 

 

Персональні дані, які збираються у зв’язку з поданням заявки та участю у Програмі за посередництвом 

Порталу, опрацьовуються з метою: 

- прийняття заявки на участь у Програмі і верифікації Учасника; законодавча підстава опрацювання 

персональних даних - обов’язкова наявність даних для реалізації законних інтересів Контролера (ст. 

6 п.1 пп.f ЗРЗД). Законні інтереси Контролера полягають у прийнятті заявки та організації Програми 

згідно з Правилами Програми; 

- надання Учаснику можливості брати участь у Програмі та користуватися Порталом; законодавча 

підстава опрацювання персональних даних - обов’язкова наявність даних для реалізації законних 

інтересів Контролера (ст.6 п.1 пп.f ЗРЗД). Законні інтереси Контролера полягають в організації 

Програми та наданні Учаснику можливості брати участь у Програмі згідно з Правилами Програми; 

- надання користувачам порталу, які увійшли у систему, можливості здійснювати пошук Аптек на 

підставі місцезнаходження Учасника Програми ; законодавча підстава опрацювання персональних 

даних - обов’язкова наявність даних для реалізації законних інтересів Контролера (ст.6 п.1 пп.f ЗРЗД). 

Законні інтереси Контролера полягають в організації Програми та наданні Учаснику можливості 

користування порталем згідно з Правилами Програми; 

 

mailto:contact@health4ukraine.com
mailto:gdpr@health4ukraine.com


 

 2 
 

- надання Учаснику Коду та обслуговування Учасників і Користувачів за допомогою Порталу і «гарячої 

лінії»; законодавча підстава опрацювання персональних даних - обов’язкова наявність даних для 

реалізації законних інтересів Контролера (ст.6 п.1 пп.f ЗРЗД). Законні інтереси Контролера полягають 

в організації Програми та наданні Учаснику можливості користуватися Порталом згідно з Правилами 

Програми; 

- здійснення контролю за використанням Дофінансування Учасниками Програми; законодавча 

підстава опрацювання персональних даних - обов’язкова наявність даних для реалізації законних 

інтересів Контролера (ст.6 п.1 пп.f ЗРЗД). Законні інтереси Контролера полягають в здійсненні 

контролю за участю у Програмі з метою запобігання зловживанням. 

- розгляду скарг, розгляду і захисту від можливих претензій, вжиття заходів задля запобігання 

необґрунтованому отриманню Дофінансування; законодавча підстава опрацювання персональних 

даних - обов’язкова наявність даних для реалізації законних інтересів Контролера (ст.6 п.1 пп.f ЗРЗД). 

Законні інтереси Контролера полягають в здійсненні контролю за участю уповноважених Учасників у 

Програмі відповідно до Правил Програми, забезпеченні можливості розгляду і захисту від можливих 

претензій, пов’язаних з Програмою, а також забезпеченні можливості запобігання необґрунтованому 

отриманню Дофінансування. 

Крім цього, законодавчою підставою опрацювання персональних даних Контролером є виконання 

договору про надання електронних послуг з метою використання Порталу (ст.6 п.1 пп.b ЗРЗД). 

Персональні дані Учасників, які використовують модель готівкових розрахунків у межах Програми 

згідно з положеннями §6 Правил Програми, у частині даних, вказаних у рецепті Учасника, належать 

до особливої категорії даних, що стосуються здоров’я, та опрацьовуються на підставі згоди Учасника 

з метою надання Дофінансування.  Законодавча підстава опрацювання персональних даних - ст.9 п.2 

пп.а) ЗРЗД у частині особливої категорії даних, а також законні інтереси Контролера (ст.6 п.1 пп.f 

ЗРЗД). Законні інтереси Контролера полягають в наданні Дофінансування у готівковій формі. 

Персональні дані Учасників, які погоджуються на отримання актуальної інформації, будуть оброблені 

в маркетенгових цілях тобто висилання повідомлень на вказану електронну адресу, законодавчою 

підставою опрацювання персональних даних - інтерес Контролера. Законодавчою підставою інтересу 

є маркетинг власних продуктів та послуг (ст.6 п.1 пп.f ЗРЗД) згідно з ст. 10 правового акту о  

пропонуванні послуг електронною поштою від 18 липня 2002 року. 

 

Дані надаються добровільно, однак надання даних є обов’язковою умовою участі у Програмі. Відсутність 

персональних даних виключає можливість подання заявки на участь у Програмі, натомість відсутність 

додаткових даних, пов’язаних з готівковими розрахунками, виключає можливість виплати готівкових 

коштів у межах Дофінансування. Надання даних з метою отримання актуальної інформації є 

добровольним,  але необхідним для отримання актуальної інформації.  

 

Період зберігання даних 

 

Дані опрацьовуються протягом 4 років з моменту іх отримання. Персональні дані, про які йдеться у §4 п.4 

пп.g) Правил Програми, опрацьовуються протягом періоду, необхідного для верифікації заявки відповідно 

до §4 п.3, а після завершення верифікації безповоротно видаляються протягом 72 годин з моменту 

розгляду заявки. 

 

Передача даних  

 

Персональні дані Учасників, а саме ім’я і прізвище, номер PESEL, громадянство, дані про статус біженця, 

електронної пошти та суми наданого співфінансування передаються у фонд «DOZ FUNDACJA DBAM O 

ZDROWIE», юридична адреса: 03-046 м.Варшава, вул. Купецька, 11 (ІПН: 524-26-19-349, код Regon: 

141079156, зареєстрований у реєстрі Асоціацій, інших громадських і професійних організацій та фондів та 
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незалежних закладів охорони здоров'я, який веде Районний суд столичного міста Варшава, XIII 

Господарський відділ Державного судового реєстру під номером KRS: 0000286305), який має статус 

суспільно-корисної організації згідно із ст.3 п.п. 2, 3 Закону РП від 24 квітня 2003 р. «Про суспільно-корисну 

діяльність і волонтерство» («Збірник Законів» за 2020 р. п.1057 із змінами). Персональні дані передаються 

у Фонд у зв’язку з тим, що Фонд надає Дофінансування у межах Програми. Фонд, який діє в якості 

дарувальника, зобов’язаний збирати персональні дані Учасників Програму з метою виконання 

передбачених законодавством обов’язків Фонду, пов’язаних з наданням гуманітарної допомоги 

громадянам України, які прибули у Польщу внаслідок бойових дій в Україні, відповідно до ст.74 Закону РП 

щодо допомоги громадянам України у зв’язку з  військовим конфліктем на території країни  від 12 березня 

2022 р. (Dz.U. 2022.583). 

Персональні дані можуть передаватися організаціям та органам, які згідно з законодавством мають право 

опрацьовувати такі дані.  

Одержувачами даних, переданих у процесі реєстрації, надання Кодів і обслуговування клієнтів (по 

телефону та електронною поштою), а також даних, що містяться у заявці на готівковий розрахунок, є 

організації, які надають Контролеру такі послуги:  

a) здійснюють процес готівкового розрахунку,  

b) постачають і забезпечують підтримку комп’ютерних систем,  

c) надають послуги, пов’язані з поточною діяльністю Контролера  з метою реалізації ним обов’язків, 

які стосуються Програми, а саме: реєстрація Учасників, видавання Кодув, обслуговування клієнітв 

телефонічно та електронною поштою. На підставі відповідних договорів підряду щодо 

опрацювання персональних даних, причому згадані організації зобов’язані забезпечити наявність 

належних технічних та організаційних заходів з захисту даних. 

 

Права Учасника Програми і Користувача Порталу 

 

В обсязі, визначеному положеннями ЗРЗД, Учасник Програми і Користувач Порталу має такі права: 

1) право відкликати згоду у будь-який момент (якщо законодавчою підставою опрацювання даних є 

надання згоди). Відкликання згоди не впливає на законність опрацювання даних, здійснене до 

моменту відкликання згоди;   

2) право мати доступ до даних і отримувати їхні копії; 

3) право виправляти дані; 

4) право вимагати усунення або обмеження опрацювання даних; 

5) право заперечувати проти опрацювання даних на підставі законних інтересів Контролера; 

6) право переносити дані;   

7) право подати скаргу у наглядовий орган (начальнику Управління захисту персональних даних РП, 

адреса: вул. Ставкі 2, 00-193 м.Варшава). 

 

У разі виникнення сумнівів щодо опрацювання персональних даних слід звернутися до Контролера з 

проханням надати інформацію. Незалежно від цього будь-яка особа має право подати скаргу у 

наглядовий орган - начальнику Управління захисту персональних даних РП. 

 

 Персональні дані опрацьовуються у Польщі або інших державах-членах Європейського економічного 

співтовариства (ЄЕС), в яких зареєстровані партнери Контролера (наприклад, постачальники ІТ-послуг). 

 

 


