
 

 
 

 
Отримувачі повідомлення про конфіденційність про тимчасовий захист в.2. 

 
Отримувачі тимчасового захисту 

Загальний регламент захисту даних (GDPR) – Повідомлення про конфіденційність 
 

Департамент в справах дітей, рівності, інвалідності, інтеграції та молоді – квітень 2022 р. 

1.   Особисті дані, які ви надаєте, збирає Департамент у справах дітей, рівності, 
інвалідності, інтеграції та молоді («Департамент») в якості контролера даних. Для 
загальних запитів, контактні дані Департаменту наступні: 

 
Beneficiaries of Temporary Protection 

Department of Children, Equality, Disability, Integration and Youth 

Block 1, Miesian Plaza, 

50-58 Lower Baggot Street, 

Dublin 2, 

D02 XW14 

 

2. Ми використовуємо персональні дані, які ви надаєте Департаменту, з метою доступу 

до відповідного житла для вас, а також для забезпечення доступу до послуг, що 

надаються іншими Державними департаментами та неурядовими організаціями, де 

це є необхідно. 

 

3. Типи персональних даних, які ми обробляємо, можуть включати наступне: 

 

• Ваше ім’я; 

• Ваша адреса(и); 

• Ваша дата народження; 

• Ваша стать; 

• Розмір вашої сім'ї; 

• Ваш номер телефону; 

• Ваша електронна адреса; 

• Ваше громадянство; 

• Ваш особистий номер громадської служби (PPSN); 

• Інформацію про ваше здоров'я; 

• Інформацію про релігійні чи філософські переконання (з метою розміщення); 

• Аеропорт/порт виїзду в Ірландію 

• Номер паспорта або номер карти резидента України (за наявності); 

• Ваш ID Pass 

• Номер Вашого Міністерства юстиції, розділ 60 у формі 

• Сімейний номер, призначений вам. 

 

4. Наші правові основи для збору та обробки цих даних наступні: 

 

 Директива Ради 2001/55/EC 

• Виконавчі повноваження, надані Уряду відповідно до Конституції, які 

здійснюються Міністром у справах дітей, інвалідів, інтеграції та молоді в якості 

Міністра Уряду, щодо обробки даних відповідно до статті 13(1) Директиви про 

тимчасовий захист, яка діє згідно з імплементаційним рішенням Ради (ЄС) 

2022/382, відповідно до Статті 6(1)(e) і Статті 9(2)(g) Загального регламенту про  

 

 

 

 



захист даних разом із розділом 38(1)(b) і розділом 49 (b) Закону про захист даних 

2018 року. 

 

5. Надані вами персональні дані будуть надійно зберігатися на ІТ-серверах 

Департаменту або на серверах його Агентів. 

 

6. Крім внутрішнього обміну даними з Міністерством юстиції, за необхідності ваші 

дані можуть передаватися іншим урядовим установам/агенціям та неурядовим 

організаціям, в тому числі: 

 

• Управління соціального захисту населення 

• Тусла – Агентство в справах дитини та сім'ї 

• Керівник служби охорони здоров'я 

• Департамент житлового господарства, місцевого самоврядування та спадщини 

• Органи місцевої влади 

• Асоціація управління графствами та містами 

• Постачальники розміщення Постачальники транспорту An Garda Síochána 

• Пітер Макверрі Траст 

• Ірландський Червоний Хрест 

• Департамент освіти та навичок 

• Департамент транспорту 

• Департамент оборони 

• Департамент туризму, спорту і культури 

• Департамент закордонних справ 

• Будь-які обробники даних, що працюють від імені Департаменту 

• Побал 

• Міжнародна організація з міграції 

• Установи та агенції Європейського Союзу 
 

7. Ваші дані будуть зберігатися протягом десяти років і відповідно до вимог 

законодавства про національні архіви. 

 

8. Ви можете запросити копію ваших персональних даних, які ми обробляємо. Для цього 

заповніть форму запиту на доступ, доступну за адресою 

https://www.gov.ie/en/organisation- information/db300-dcediy-subject-access-request-form і 

надішліть її на sar@equality.gov.ie або поштою до Уповноваженого із захисту даних за 

вказаною нижче адресою. (Вам потрібно буде підтвердити свою особу, перш ніж будь-

які особисті дані можуть бути вам надіслані.) 

 

9. Ви маєте право виправляти будь-які неточності у ваших персональних даних. Для 

цього напишіть Уповноваженому із захисту даних на електронну пошту 

dpocontact@equality.ie,  або за адресою, вказаною нижче, і вкажіть неточності, які 

необхідно виправити. Потім Департамент розгляне запит. 

 

10. Ви маєте право, у разі необхідності, вимагати видалення ваших даних та/або 

обмеження їх обробки, а також право заперечувати проти обробки ваших даних. Ці 

права не є абсолютними і розглядатимуться в кожному окремому випадку. 

 

11. Ви маєте право подати скаргу до Комісії із захисту даних. 

 

12. Ви можете зв’язатися з Уповноваженим із захисту даних Департаменту (включаючи 

будь-які запитання щодо цього Повідомлення) поштою: 

 
Data Protection Officer 

Department of Children, Equality, Disability, Integration and Youth 

Block 1, Miesian Plaza, 

https://www.gov.ie/en/organisation-information/db300-dcediy-subject-access-request-form
https://www.gov.ie/en/organisation-information/db300-dcediy-subject-access-request-form
mailto:sar@equality.gov.ie
mailto:dpocontact@equality.ie


50 -58 Lower Baggot Street, 

Dublin 2, D02 XW14 

або електронної поштою: dpocontact@equality.gov.ie 
 

13. Більш детальне Повідомлення про конфіденційність щодо обробки 

персональних даних Департаментом доступно за посиланням DCEDIY Data 

Protection  на сайті Департаменту. 

mailto:dpocontact@equality.gov.ie
https://www.gov.ie/en/organisation-information/68bb14-department-of-children-and-youth-affairs-data-protection/
https://www.gov.ie/en/organisation-information/68bb14-department-of-children-and-youth-affairs-data-protection/

