
Інформація щодо обробки персональних даних відповідно до статті
13 DSGVO
Онлайн-службу  «Посвідка  на  перебування  (§  24  Закону  про  перебування)»  призначено  для
надання користувачеві допомоги під час введення даних, необхідних для здійснення подальших
адміністративних  процедур  з  видачі  посвідки  на  перебування  відповідно  до  §  24  Закону  про
перебування (AufenthG) та для передавання цих даних у відповідальне відомство.

1. Ім’я та контактні дані відповідальної особи 

Відповідальним за підготовку онлайн-служби є: 

Ministerium des Innern und für Kommunales Brandenburg (Міністерство внутрішніх і  комунальних
справ землі Бранденбург)
Abteilung 6 
Henning-von-Tresckow-Str. 9-13
14467 Potsdam

2. Контактні дані уповноваженого з захисту даних

До уповноваженого з захисту даних можна звернутися вказаними нижче способами.

Ministerium des Innern und für Kommunales Brandenburg (Міністерство внутрішніх і  комунальних
справ землі Бранденбург)
Datenschutzbeauftragter
Henning-von-Tresckow-Str. 9-13
14467 Potsdam
Ел. пошта: Datenschutzbeauftragter@mik.brandenburg.de 

3. Цілі та правові підстави обробки даних

Цілі обробки даних 
Онлайн-службу  «Посвідка  на  перебування  (§  24  Закону  про  перебування)»  призначено  для
надання користувачеві допомоги під час введення даних, необхідних для здійснення подальших
адміністративних  процедур  з  видачі  посвідки  на  перебування  відповідно  до  §  24  Закону  про
перебування (AufenthG) та для передавання цих даних у відповідальне відомство.

Відповідальність за підготовку (налагодження й експлуатацію) онлайн-служби згідно зі ст. 4, п. 7
постанови (ЄС) 2016/679 несе Міністерство внутрішніх і комунальних справ. 

Під час використання персональних даних цей орган є відповідальною особою згідно зі ст. 4, п. 7
постанови (ЄС) 2016/679 в тому обсязі, в якому він обробляє персональні дані в рамках власної
законної відповідальності. 

Правові підстави обробки даних 

 Стаття 6, пункт 1, літери «c» та «e» DSGVO (Загальний регламент із захисту даних) 
 § 1, пункт 1 OZG (Закон про онлайн-доступ) 
 § 86 AufenthG (Закон про перебування) 
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 § 6, пункт 1 Адміністративної угоди щодо реалізації цифрового помічника для подання 
заявок «Посвідка на перебування (§ 24 Закону про перебування)»

 Стаття 2 рішення Ради ЄС 2022/382 від 04.03.2022
 § 24, пункт 1 AufenthG (Закон про перебування)
 §§ 2, 3 UkraineAufenthÜV (Правила перебування громадян України)

4. Одержувачі чи категорії одержувачів персональних даних

Ваші персональні дані буде передано:

- в Установу з обробки муніципальних даних Баварії (Anstalt für Kommunale Datenverarbeitung
Bayern, AKDB), Hansastraße 12-16, 80686 München, 

яка діє як уповноважений обробник відповідальної особи, для передачі даних до уповноваженого
відомства у справах іноземців;

а також 

- в уповноважені відомства у справах іноземців згідно з § 71 Закону про перебування
для  прийняття  рішення  за  вашою  заявкою  на  отримання  дозволу  на  перебування  для
тимчасового захисту відповідно до § 24 Закону про перебування. Подальшою обробкою ваших
даних займатимуться уповноважені  відомства  у справах іноземців.  Інформацію про подальшу
обробку даних уповноваженим відомством у справах іноземців можна отримати на місці. 

Передача ваших даних іншим органам (наприклад, іншим відомствам у справах іноземців, судам
та,  якщо  необхідно,  органам  влади  інших  країн)  можлива  лише  в  тому  випадку,  якщо  це
дозволено законом.

5. Тривалість зберігання персональних даних

Дані  вашої  заявки  буде  збережено  в  онлайн-службі  протягом  сеансу  або  30  хвилин  у  разі
неактивності  (час очікування)  та буде видалено після подання заявки до відомства у справах
іноземців  або  після  30  хвилин  відсутності  активності.  Після  надсилання  ваших  даних  в
уповноважене  відомство  у  справах  іноземців  вони  зберігатимуться  там  доти,  доки  це  буде
необхідно  для  виконання  відповідного  завдання  (наприклад,  належне  управління  файлами,
обов’язковий  документообіг)  згідно  з  правилами  зберігання,  встановленими  федеральним  та
земельним  законодавством.  Додаткову  інформацію  про  зберігання  даних  уповноваженими
відомствами у справах іноземців можна отримати на місці.

6. Права суб’єктів даних

Відповідно до DSGVO у вас є такі права:

 право на отримання довідки (ст. 15 DSGVO);
 право на виправлення (ст. 16 DSGVO);
 право на видалення (ст. 17 DSGVO);
 право на обмеження обробки (ст. 18 DSGVO);
 право на перенесення даних (ст. 20 DSGVO);
 право на заперечення (ст. 21 DSGVO).
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Якщо ви скористаєтеся цими правами, Міністерство внутрішніх і комунальних справ Бранденбургу
має переконатися у дотриманні відповідних правових вимог.

7. Право на подання скарги в разі порушення положень про захист даних

Кожен суб’єкт даних, який вважає, що його персональні дані обробляються незаконно, має право
подати скаргу до компетентного наглядового органу.

До уповноваженого наглядового органу можна звернутися за наведеними нижче даними. 

Die Landesbeauftragte für den Datenschutz und für das Recht auf Akteneinsicht
Dagmar Hartge (Дагмар Хартге)
Stahnsdorfer Damm 77
14532 Kleinmachnow

Телефон: 033203/356-0
Телефакс: 033203/356-49
Ел. пошта: Poststelle@LDA.Brandenburg.de
Веб-сайт: http://www.lda.brandenburg.de

8. Зобов’язання

Під час подання заявки на отримання дозволу на перебування для тимчасового захисту згідно з §
24 Закону про перебування ви зобов’язані  надати необхідну  інформацію та підтверджувальну
документацію (наприклад, особисті документи, сертифікати тощо). Ваші дані необхідні відомству у
справах іноземців для надання вам дозволу на перебування, для оформлення інших пов’язаних із
цим довідок, для підтвердження вашого статусу перебування та для дотримання та виконання
нормативних постанов. 

Ваше зобов’язання щодо співпраці  передбачено § 82, пункт 1 Закону про перебування. У разі
відмови від співпраці для вас можуть виникнути несприятливі наслідки. Надання неправильної чи
неповної  інформації,  яку  не  було  вчасно  доповнено  або  виправлено  в  управлінні  у  справах
іноземців,  може  призвести  до  уповільнення  процедури,  позбавлення  вже  наданих  прав  на
перебування,  грошового штрафу,  позбавлення волі  на строк до трьох років  або видворення з
території Німеччини.
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