
Урядова програма підтримки громадян України: 
повідомлення про конфіденційність 

Огляд 

Уряд Уельсу та його партнери з державного сектору (місцеві органи влади та 
ради охорони здоров’я Уельсу) є контролерами будь-яких персональних даних, 
які він збирає, а також будь-яких персональних даних, які їм надає уряд 
Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в рамках 
програми підтримки громадян України «Homes for Ukraine». 

Метою цього повідомлення про конфіденційність є розповісти Вам, як уряд 
Уельсу та його партнери оброблятимуть ваші персональні дані з метою 
реалізації планових завдань адмініструвальних процесів програми та спільної 
діяльності з надання місць для проживання тим, хто тікає від війни в Україні. Ви 
маєте право на інформацію щодо того, як обробляються ваші дані. У цьому 
повідомленні ми повідомляємо Вам, що це за права та як ви можете ними 
скористатися. 

Уряд Уельсу та партнери зобов’язуються захищати конфіденційність і безпеку 
ваших особистих даних. Оскільки організації мають окремі статутні обов’язки та 
підзвітність, вони можуть публікувати окремі повідомлення про 
конфіденційність, де це необхідно, у яких докладніше пояснюється, як ваші 
персональні дані використовуються для їхніх відповідних цілей. 

Нам дозволено використовувати, збирати та ділитися особистою інформацією 
лише за наявності відповідних правових підстав для цього. Ми збираємо та 
обробляємо особисту інформацію лише для виконання наших юридичних і 
офіційних функцій. Ми будемо використовувати особисту інформацію лише 
тоді, коли це дозволено законом, і там, де це необхідно та відповідно принципу 
пропорційності. 

Які персональні дані ми обробляємо 

Ваші персональні дані обробляються та використовуються для реалізації 
програми «Homes for Ukraine» з метою підтримки українських громадян під час 
процесу прибуття та протягом будь-яких спонсорських домовленостей в Уельсі. 
Це включатиме надання та управління основними допоміжними послугами для 
тих, хто прибуває до Уельсу, пропозиції підтримки від організацій та окремих 
осіб, включно з розміщенням, і проведення необхідних перевірок заради 
забезпечення безпеки. Дані, які ми обробляємо, включають: 

Для громадян України. 

Ваше повне ім’я, адреса, контактна інформація, демографічні дані, статус візи, 
номер паспорта, місце призначення у Сполученому Королівтсві, потреби в 
житлі та деталі вашої супроводжуючої особи. 
 



Для спонсорів 

Ми обробляємо ваше повне ім’я, адресу, контактну інформацію, демографічні 
дані та інформацію про ваше нерухоме майно, а також результати перевірок 
нерухомості та безпеки. Нам також може знадобитися обробка та використання 
особистих даних про інших осіб, наприклад про членів вашої родини чи інших 
осіб, які проживають у вашій нерухомості. 

З ким ми будемо ділитися даними та з якою метою 

Ми будемо ділитися даними з третіми сторонами, такими як партнери з 
державного сектора в Уельсі та з урядом Сполученого Королівства Великої 
Британії та Північної Ірландії. Серед партнерів державного сектору 
залучаються: 

• Місцева влада, щоб надавати підтримку українським громадянам та 
господарям (хостам) у їхніх регіонах. Наприклад, з доступом до житла, 
освіти та соціальної допомоги. Це також дозволить їм проводити 
перевірки щодо нерухомого майна та розкриття та заборони (DBS). 
 

• Управління охорони здоров'я, щоб зв'язатися з українськими 
громадянами з приводу обстеження/скринінгу (головним чином на 
туберкульоз) і організувати реєстрацію у лікаря загальної практики та 
інше медичне лікування, якщо це необхідно. 
 

• Електронна система охорони здоров'я Уельсу (анг.Digital Health and Care 
Wales (DHCW)), як обробник даних від нашого імені, для безпечної 
передачі та обміну вашими особистими даними між нами, місцевими 
органами влади та Радами охорони здоров’я Уельсу. 
 

У разі необхідності ми також передаватимемо особисту інформацію партнерам 
із благодійних організацій і приватного сектору, які надаватимуть послуги від 
нашого імені для підтримки громадян України, або якщо цього вимагає закон. 

Як ми зберігаємо вашу особисту інформацію 
Надані нам персональні дані зберігаються на захищених серверах. Особисті 
ідентифікаційні дані, надані нашому державному сектору та іншим партнерам, 
будуть передаватися лише за допомогою акредитованих безпечних систем 
передачі даних. Надаватимуться лише дані, необхідні для надання підтримки 
громадянам України. 

Особисті ідентифікаційні дані, які зберігаються урядом Уельсу, зберігатимуться 
протягом дії програми спонсорства та протягом шести місяців після неї. Дані 
можуть зберігатися протягом більш тривалого періоду часу, в тому числі 
нашими партнерами з державного сектору, якщо це передбачено законом або 
існує постійна триваюча вимога. Дані будуть надійно утилізовані, коли буде 
визначено, що вони більше не потрібні. 

 



Законні підстави, на яких ми використовуємо цю інформацію 

Ми покладаємося на наступні положення Загального регламенту про захист 
даних Сполученого Королівства (анг.абр.GDPR): 

Стаття 6 (1) (e) GDPR Великобританії – обробка необхідна для виконання 
завдання, яке виконується в суспільних інтересах або для виконання офіційних 
повноважень наданих контролеру. 

Ми також можемо обробляти спеціальні категорії персональних даних, які 
можуть включати інформацію про політичні переконання, здоров’я, сексуальну 
орієнтацію, релігійні переконання та біометричні дані. Якщо ми це робимо, 
нашою законною підставою є: 

Стаття 9 (2) (g) GDPR Великобританії – обробка необхідна з причин суттєвого 
суспільного інтересу. 

Ваші права, наприклад: доступ, виправлення, стирання 

Відповідно до положень GDPR ви маєте наступні права щодо особистої 
інформації, яку ви надаєте нам для підтримки вас, зокрема ви маєте право на: 

• отримання доступу до копії змісту інформації, яка знаходиться у процесі 
опрацювання; 

• виправлення даних, якщо ці дані недостовірні/неточні, щоб ми могли їх 
виправити; 

• заперечення або обмеження опрацювання своіх персональних даних 
Контролером (за певних обставин); 

• знищення/стирання  (за певних обставин); 

• подання скарги до до Управління уповноваженого з питань захисту даних 
(Information Commissioner’s Office (ICO)), яке є нашим незалежним 
регулятором із захисту даних. 

З Управлінням можна зв’язатися наступним чином:             

Wycliffe House 
Water Lane 
Wilmslow 
Cheshire 
SK9 5AF 

Тел: 01625 545 745 або 0303 123 1113 

Веб-сайт Управління уповноваженого з питань захисту даних: Information 
Commissioner’s Office website 

 

 

https://www.ico.gov.uk/
https://www.ico.gov.uk/


Додаткова інформація 

Якщо у Вас виникнуть додаткові запитання щодо того, як ваші надані дані 
використовуватимуться урядом Уельсу, або Ви бажаєте реалізувати свої права 
відповідно до положень Загального регламенту про захисту даних, будь ласка, 
зв’яжіться з Уповноваженим із захисту даних уряду Уельсу за адресою: 

Welsh Government 
Cathays Park 
Cardiff 
CF10 3NQ 

E-mail: DataProtectionOfficer@gov.wales 
 

mailto:DataProtectionOfficer@gov.wales

