ПРАВО НА ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ, ЯКА ОБРОБЛЯЄТЬСЯ В КОНСУЛЬСЬКИХ СИСТЕМАХ

Кожна особа має право отримати вичерпну інформацію щодо ії персональних даних, яка обробляється в
базі даних.
Згідно з ст. 32 абз. 5 закону про захист персональних даних, зацікавлена особа має право отримати
інформацію не частіше ніж раз на 6 місяців.
На підставі ст. 32 абз. 1 п. 1-5а закону про захист персональних даних особа, котрої стосуються ці дані
може вимагати - щодо обробки її персональних даних - наступну інформацію:
чи існує база,
відколи обробляються дані,
яке джерело отримання даних,
як можна ознайомитися з даними,
яка мета і обсяг обробки даних,
в якому обсязі і кому надано доступ до даних.
Адміністратор надає запитувану інформацію протягом 30 днів.
Для отримання інформації щодо персональних даних оброблених в консульських системах, треба подати
письмову заяву польською або англійською мовами за адресою:
***

Консул РП у Києві
01030 Київ, вул. Богдана Хмельницького, 60
***
Заява повинна містити:
1.

ім'я і прізвище заявника;

2.

номер з загальної електронної системи обліку мешканців (якщо є);

3.

громадянство;

4.

дату і місце народження;

5.

місце проживання (держава, місцевість, вулиця i номер дому/квартири);

6.

суть справи, котрої стосується заява;

7.

підпис особи, котра подала заяву.

З метою однозначної ідентифікації
посвідчення особи, котра містить особисті дані.

даних, заявник може долучити ксерокопію сторінки

Згідно з ст. 32 від 14 червня 1960 року адміністративно-процесуального кодексу (Відомості
законів за 2000 р. № 98 п. 1071 з пізн. зм.) сторона може бути представлена в адміністративному
провадженні уповноваженою особою, хіба що характер справи вимагає її особистої присутності.
Принципи встановлення процесуального представництва передбачає ст. 33 процесуальноадміністративного кодексу, а саме:
-

уповноваженим сторони може бути фізична особа, яка має здібності до юридичних дій;

-

довіреність має бути, заявлена у письмовій формі;

-

уповноважений долучає до справи нотаріально завірений оригінал або копію довіреності.
Адвокат, юрисконсульт або патентний повірений може сам завірити копію наданої йому

довіреності;
Відмова у наданні доступу до особистих даних

Згідно з ст. 34 закону про захист персональних даних, адміністратор даних відмовляє у наданні особі, якої
дані стосуються, надання інформації, про які йдеться в ст. 32, абз. 1 п. 1-5а, якщо це б призвело до:
1.

розголошення відомостей, які містять закриту інформацію,

2.

загроза для оборони або безпеки держави, життя і здоров'я людей або безпеки і громадського
порядку,

3.

загроза для основних економічних або фінансових інтересів держави,

4.

суттєве порушення особистих немайнових благ осіб, яких ці дані стосуються, або інших осіб.

Право на внесення поправок у особисті дані, вимога на затримання їх опрацювання або
їх усунення
Особа, якої стосуються дані, може звернутися до адміністратора даних про доповнення, актуалізацію,
виправлення даних, тимчасове або стале затримання їх опрацювання або ж про їх усунення. Вона
повинна, проте, довести, що ці дані є неповні, неактуальні, неправдиві, були зібрані з порушенням
закону або вже непотрібні для реалізації мети, для якої їх зібрано.

