
 

…………………………………………  

Відділення ДТК    

 …………………….…………………………. 

Місцевість, дата 

……………………………………………… 

Ім’я та прізвище учасника 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХУ ЗВ'ЯЗКУ З 

РЕКРУТАЦІЄЮ ТА УЧАСТЮ В ДОБРОВІЛЬНОМ ТРУДОВОМ КОРПУСE 

 

 
Відповідно до ст. 13 Ухвали Європейського парламенту та Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 

2016 р. про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних та про вільне поширення 

таких даних, а також про скасування директиви 95/46 / WE (загальне положення про захист 

даних) (Зб. ухвал UE L № 119 від 4 травня 2016 р., Зб.  ухвал UE L 127/2 від 23 травня 2018 р.),  

відомої як  RODO, повідомляємо, що: 

1. Адміністратором Ваших1 й Вашої дитини/піддпічного2 особистих даних є Воєводська 

комендатура / Директор центру навчання і виховання Добровільного Трудового Корпусу, що 

знаходиться за адресою……………………………………………. . 

 

2. Ваша дитина/підопічний буде учасником 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………4. – відділення Добровільного Трудового 

Корпусу. 

 

 

3. Ви можете контактувати з нашим інспектором з захисту даних через e-

mail:…………………….@...................... чи пишучи на адресу: Інспектор з захисту даних,  

……………………………….. ДТК, вул. ………………………місцевість……………………….. . 

 

4.  Ваші та Вашої дитини/підопічного персональні дані будуть оброблятися з метою та в 

обсязі, необхідному для виконання юридичних зобов’язань, покладених на адміністратора 

персональних даних у зв’язку з рекрутацією, а також після рекрутації у зв’язку з тим, що Ваша 

дитина/підопічний стає учасником/вихованцем ДТК, бере участь у спеціалізованих виховних, 

профілактичних та психологічних оглядах й діагностичних консультаціях, що проводяться 

спеціалістом,  у процесі загальної та професійної освіти й виховання в рамках ДТК, у т.ч.   

консультування, працевлаштування та професійного навчання в межах послуг, які надають 

відділи підвищення кваліфікації ДТК у традиційній та цифровій формі з використанням ІТ-

систем і засобів електронного навчання, а також стає учасником у навчально-виховних 

конкурсів й проєктів, організованих ДТК.  

 

5. Правовими підставами для участі в ДТК Вашої дитини/підопічного є: 

- ст. 6 ухвали. 1. a і c RODO; 

- ст. 12 ухвали 5 пункт. 1, 2 і  Ухвали  7а від 20 квітня 2004 року про сприяння зайнятості 

та інституції ринку праці – Зб. Ухвал (2022.690); 

-  ст. 119 Закону про освіту -  Зб. Ухвал (2021.1082); 

- Розпорядження Ради Міністрів про порядок організації додаткової загальної освіти 

молоді в Добровільном Трудовом Корпусe та здобуття ними професійної кваліфікації – Зб. 

Ухвал 2004. 262,2604; 



- § 1 Розпорядження Міністра праці та соціальної політики про конкретні завдання та 

організації Добровільного Трудового Корпусу -  Зб. Ухвал 2011.155.920. 

 

6. Надання Вами Ваших та Вашої дитини/підопічного  персональних даних є добровільним, але 

необхідним для участі Вашої дитини/підопічного у реалізації процесу навчання та виховання, 

професійного консультування, працевлаштування, підвищення кваліфікацій  в рамках послуг, 

які надають відділення  підвищення професійної кваліфікації ДТК. У разі неподання даних 

Ваша дитина/підопічний не зможуть стати учасниками ДТК. 

 

7. Ваші та Вашої дитини/підопічного персональнідані дані, які обробляються, можуть бути 

доступні відповідно до чинного законодавства таким суб’єктам, як: освітні заклади, 

роботодавці, центри соціального захисту населення, заклади охорони здоров’я, інші 

організаційні підрозділи ДТК та уповноважені законодавством установи й органи. 

8. Ви маєте право на: 

- доступ до змісту переданих даних та отримання їхніх копій; 

- виправлення (уточнення) наданих даних; 

- обмеження обробки наданих персональних даних; 

 - перенесення даних; 

- подання скарги на ім’я Голови Управління захисту персональних даних, якщо Ви виявите, що 

Ваші та Вашої дитини/підопічного персональні дані обробляються незаконно. 

 

9. Ваші та Вашої дитини/підопічного персональні дані не будуть підлягати рішенням, котрі 

ґрунтуватимуться лише на автоматизованій обробці даних, зокрема і профілюванню (стаття 13 

ухв.2 (f) RODO).   

10. Ваші та Вашої дитини/підопічного персональні дані не будуть передані в третю країну або 

міжнародну організацію. 

11. Персональні дані  Вашої дитини обробляються протягом 5 повних календарних років, 

рахуючи  з 1 січня року наступного за роком, в якому відбулося припинення участі в ДТК 5. Що 

стосується даних, наданих у рамках послуг з підвищення кваліфікації, то вони оброблятимуться 

протягом періоду використання Вашою дитиною/підопічним підтримки ДТК, але не довше, ніж 

до кінця календарного року, коли Вам виповнюється18 років. 

12. Ваші особові дані оброблятимуться до кінця календарного року, в якому Вашій 

дитині/підопічному виповниться 18 років. 

 

Я добровільно та свідомо надаю згадані вище  персональні дані та  засвідчую їхню правдивість. 

 

Водночас заявляю, що я ознайомився з поданою вище інформацією.   

 

 

 

……………. ……………. ……………… 

Ім’я, прізвище, підпис батьків/ опікуна 


