Повідомлення про конфіденційність (як ми
використовуємо вашу інформацію)
Схема «Дім для України» - Спонсори
Рада Kirklees отримає від Департаменту підвищення рівня, житлового будівництва та
громад (DLUHC) відомості про мешканців Kirklees, які подали заявку на участь у програмі
«Дім для України».
Ми будемо використовувати ці дані для перевірки придатності та для адміністрування
процесів, пов’язаних із схемою.

Категорії інформації, яку ми збираємо, обробляємо,
зберігаємо та передаємо:
Особиста інформація про спонсора та тих, хто проживає у вашій родині:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Повне ім'я;
Дата народження;
Адреса (включаючи час перебування за цією адресою);
Адреса електронної пошти;
Сімейний стан;
Стать;
контактний телефон(и);
Деталі власності (наприклад, кількість спалень, придатність);
Захист результатів перевірки;
Банківські реквізити;
Перевірка ідентифікації.

Ми також можемо збирати та використовувати:
•
•

Інформацію про вашу національність;
Інформацію про біометричні дані (паспорти).

Ця інформація класифікується як «дані особливої категорії» відповідно до GDPR. Ми
можемо збирати ці дані лише тоді, коли вони актуальні та для цілей, описаних вище.
Ми також збираємо інформацію про кримінальні судимості та правопорушення. Зокрема,
у разі потреби, ми будемо проводити відповідні перевірки щодо розкриття та заборони
(DBS) та фіксувати результати цих перевірок. (Це для оцінки вашої придатності як
потенційного спонсора).
Більшу частину цієї інформації ми отримуємо від вас, але ми також можемо отримати
деякі з цих даних від:
•

Міністерство внутрішніх справ (центральний уряд);
Date completed: 30/03/2022

•
•
•

Department for Levelling Up, Housing and Communities (Central Government);
інші центральні державні установи;
Постачальники послуг з розкриття та розкриття інформації.

Чому ми збираємо та зберігаємо цю інформацію
Ми використовуємо ці персональні дані для того, щоб:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Проводити перевірки перед прибуттям та після прибуття;
Проводити перевірку проживання;
Проводити перевірку адреси;
Проводити перевірку Службою розголошення та заборони (DBS) для всіх тих,
хто проживає в домогосподарстві віком від 16 років;
Проводити будь-які інші перевірки, необхідні для оцінки вашої придатності як
спонсора;
Управляти коштами, пов’язаними зі схемою (наприклад, схема платежів
«дякую»);
Допомога у повторному підборі та переїзді, якщо потрібно;
Надати вам необхідну підтримку як спонсору;
Дозволити нам виконувати конкретні функції, за які ми відповідаємо.

Законні підстави, на яких ми використовуємо цю інформацію
Ми покладаємося на наступні положення Загального регламенту про захист даних
(GDPR) та Закону про захист даних 2018 (DPA) як законних підстав для обробки ваших
персональних даних:
•

Стаття 6 1(e) – виконання завдання.

Деякі перевірки можуть вимагати обробки даних спеціальної категорії та даних про
кримінальні судимості. Нижче наведено законні підстави для такої обробки:
•

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

Як ми зберігаємо вашу особисту інформацію
Ваша інформація зберігається в безпеці, і ми обмежуємо доступ до вашої особистої
інформації лише тим, кому це справді потрібно знати.
Ми зберігаємо вашу інформацію не довше ніж 2 роки після закриття схеми, якщо DLUHC
або Міністерство внутрішніх справ не вказує на це, а потім утилізуємо вашу інформацію,
видаливши її вручну.
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З ким ми можемо поділитися вашою інформацією
Іноді ми можемо ділитися зібраною нами інформацією про вас там, де це необхідно,
законно та справедливо. У кожному випадку ми надаємо лише мінімальний обсяг
інформації, лише коли це потрібно, з наступних причин:
•
•
•
•
•

для захисту вразливих дорослих, дітей та молоді;
Проводити перевірку безпеки та оцінку придатності;
Керувати роботою місцевих органів влади;
Адмініструвати та розподіляти фінансування;
Визначити та заохочувати передову практику.

Ми можемо поділитися цією інформацією з:
•
Інші послуги в рамках Ради Kirklees;
•
Міністерство внутрішніх справ;
•
Департамент підвищення рівня, житлово-комунального господарства;
•
інші центральні урядові установи;
•
Постачальники послуг розкриття та заборони;
•
інші місцеві органи влади, включаючи районні ради (якщо виникне потреба у
повторному пошуку/переміщенні спонсорів);
• Інші партнери, такі як охорона здоров'я та поліція.
Ми не передаємо особисту інформацію про вас нікому без згоди, якщо це не дозволяє
закон і наша політика.

Ваші права на захист даних
Відповідно до законодавства про захист даних ви маєте ряд прав, зокрема право на
виправлення ваших записів і право запитувати доступ до всієї інформації, яку Рада має
про вас. Ці права наведено більш детально на Kirklees Council’s data protection rights
page.
Ви не зобов’язані платити за реалізацію своїх прав. Якщо ви подасте запит, у нас є
місяць, щоб відповісти вам.
Будь ласка, зв'яжіться з нами за адресою Data.protection@kirklees.gov.uk якщо ви хочете
зробити запит.

Додаткова інформація
Якщо вам потрібна додаткова інформація про те, як ми керуємо вашими даними, див
Kirklees Council privacy notice.
Якщо вам потрібна додаткова інформація про це повідомлення про конфіденційність,
будь ласка, зв’яжіться з: Ukrainian.response@kirklees.gov.uk
Якщо у вас виникли будь-які занепокоєння або запитання щодо того, як обробляються
ваші персональні дані, зв’яжіться з Уповноваженим із захисту даних за адресою
DPO@kirklees.gov.uk або за номером 01484 221000.
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Ви також можете поскаржитися в ICO, якщо ви незадоволені тим, як ми використовуємо
ваші дані. Ви можете зв’язатися з ICO через ‘Contact us’ page on their website, або за
номером 0303 123 1113.
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