
  
 

  
 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРАЦЮВАННЯ  

ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ  
 

Шановний претенденте на складання іспиту з чеської мови,  

 

це повідомлення слугує для інформування Вас про обсяг і спосіб опрацювання Ваших 

персональних даних Національним педагогічним інститутом Чеської Республіки 

відповідно до ст. 13 Регламенту Європейського парламенту і Ради (ЄС) 2016/679 про 

захист фізичних осіб у зв’язку з опрацюванням персональних даних і про вільний рух 

таких даних (далі: „GDPR”). 

 

I.  

Контролер  

1. Контролером персональних даних відповідно до ст. 4 пункт 7 GDPR є 

Національний педагогічний інститут Чеської Республіки (заклад для 

подальшої освіти педагогічних працівників), ідент. номер організації: 45768455, 

(далі: „контролер“). 

Контактні дані контролера:  

адреса: Сеноважне намєсті 872/25, 110 00, Прага 1 (Senovážné náměstí 872/25, 110 

00, Praha 1) 

email: sekretariat@npicr.cz 

телефон: +420 222 122 112 

 

2. «Персональні дані» означає будь-яку інформацію, що стосується фізичної особи, 

яку ідентифіковано чи можна ідентифікувати; фізична особа, яку можна 

ідентифікувати, є фізичною особою, яку можна ідентифікувати прямо чи 

опосередковано, зокрема, за такими ідентифікаторами як, наприклад, ім’я, 

ідентифікаційний номер, дані про місцеперебування, онлайн-ідентифікатор або за 

одним чи декількома факторами, що є визначальними для фізичної, фізіологічної, 

генетичної, розумової, економічної, культурної чи соціальної сутності такої фізичної 

особи.  

 

3. Контролер призначив співробітника з питань захисту персональних даних. Контакті 

дані співробітника: Dr. Ing. Сихра Лубош, e-mail: gdpr@msmt.cz, тел.: 234 814 303. 

 

II.  

Джерела і категорії персональних даних, що опрацьовуються   

1. Контролер опрацьовує персональні дані, надані Вами екзаменаційній установі 

(особисто чи шляхом онлайн-реєстрації), яка має право проводити іспити зі знання 

чеської мови і включена до переліку, веденого Міністерством освіти, молоді і 

фізичного виховання. Екзаменаційна установа передає Ваші персональні дані 

контролеру.       

 

2. Контролер опрацьовує такі персональні дані:  
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i. ім’я, прізвище, номер закордонного паспорта, стать, громадянство, місце 

народження, дата народження, зареєстроване місце проживання, телефонний 

номер, адреса електронної пошти, ID інформаційної електронної скриньки    

ii. дані, пов’язані з іспитом з чеської мови (дата іспиту, місце проведення іспиту, 

номер спроби, результати іспиту, інформація про особливі потреби, 

інформація про повторний іспит МВС, вихідний номер підстави для повторного 

іспиту)  

 

III.  

Законна підстава і мета опрацювання персональних даних 

1. Законною підставою опрацювання персональних даних є:  

Опрацювання є необхідним для виконання завдання в суспільних інтересах або при 

здійсненні державної влади, закріпленої за контролером, відповідно до ст. 6 п. 1 

літ. e) Регламенту  

 

2. Метою опрацювання персональних даних є: 

 у разі успішного складення іспиту, що доводить знання чеської мови – створення 

Сертифіката про знання чеської мови для цілей отримання дозволу на постійне 

проживання на території Чеської Республіки.   

 створення реєстраційного номера претендента  

 розробка статистичних зведень  

 перевірка особи претендента на складання іспиту працівниками Відділу з питань 

надання притулку та міграційної політики     

 

3. З боку контролера не відбувається автоматизоване індивідуальне прийняття 

рішення відповідно до ст. 22 GDPR.   

 

IV.  

Період зберігання даних  

1. Контролер зберігає персональні дані протягом 5 років.   

    

2. Після закінчення періоду зберігання персональних даних контролер анонімізує 

персональні дані.    

V.  

Одержувачі персональних даних   

1. Одержувачем персональних даних є екзаменаційні установи як юридичні особи, що 

мають право проводити іспит з чеської мови відповідно до § 180g абз. 2 Закону № 

326/1999 Збірника законів, Закон про постійне проживання іноземців, з метою 

запису претендента на іспит.   

 

VI. 

Ваші права  

1. За умов, визначених у GDPR, Ви маєте:  

i. право на доступ до своїх персональних даних відповідно до ст. 15 GDPR,  

ii. право на виправлення персональних даних відповідно до ст. 16 GDPR, або 

обмеження опрацювання відповідно до ст. 18 GDPR.  

iii. право на стирання персональних даних відповідно до ст. 17 GDPR.  

iv. право заперечувати проти опрацювання відповідно до ст. 21 GDPR і   



  
 

  
 

v. право на мобільність даних відповідно до ст. 20 GDPR.  

 

2. Також Ви маєте право подати скаргу в Управління з захисту персональних даних  

(далі - „Управління“), якщо Ви вважаєте, що було порушено Ваше право на захист 

персональних даних.  

Контактні дані Управління:  

адреса: вул. Пплк. Сохора, 27, 170 00 Прага 7 (Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7)  

телефонний номер: +420 234 665 111 (Центральна станція) 

 

VII. 

Умови забезпечення безпеки персональних даних  

1. Контролер заявляє, що вжив всіх належних технічних і організаційних заходів для 

забезпечення безпеки персональних даних.    

 

2. Контролер вжив технічних заходів для забезпечення безпеки сховищ даних.    

 

3. Контролер заявляє, що до персональних даних мають доступ лише уповноважені 

ним особи.  

 

VIII. 

Кінцеві положення  

1. Переданням Ваших персональних даних екзаменаційній установі (підписавши 

заявку або встановивши прапорець Я прочитав(ла) Інформаційне повідомлення 

про опрацювання персональних даних в онлайн-формі) Ви підтверджуєте, що Ви 

ознайомлені з умовами захисту персональних даних.  

 


