Повідомлення про конфіденційність (як ми
використовуємо вашу інформацію)
Спонсорська схема «Дім для України» – гості
Рада Kirklees – це привітливе місто, яке прагне захищати та поважати вашу
конфіденційність.
Наше бачення полягає в тому, щоб ви були безпечно розміщені в житлі в Kirklees і мали
доступ до підтримки та конфіденційних послуг, які допоможуть задовольнити ваші потреби
Наша мета — допомогти вам досягти цього, інтегруючи вас у нашу спільноту в Kirklees.
Ми зробимо це, надаючи вам необхідну інформацію, підтримуючи доступ до шкіл,
подальшої освіти, медичних послуг та працевлаштування. Ми вкажемо вас до таких місць,
як Український клуб та служби підтримки. Послуги підтримки включають доступ до громад
та сімейних груп, переклад текстів і бланків, імміграційні поради, організацію зустрічей,
житло, уроки англійської мови та консультації.

Категорії інформації, яку ми збираємо, обробляємо,
зберігаємо та передаємо:
•

•

Персональна інформація:
o Повне ім'я
o Дата народження
o Контактна інформація (адреса, адреса електронної пошти, контактний
номер(и) телефону)
o Сімейний стан
o Стать
o Номер національного страхування
Характеристики
o Расове/етнічне походження
o Біометрія (посвідчення особи та/або паспорти).
o Стан здоров'я
o Інваліди

Ми також збираємо від вас наступну інформацію, щоб допомогти нам надати вам
необхідні послуги
•
•
•

Склад сім'ї, включаючи питання здоров'я, інвалідності та соціального
забезпечення
Історія роботи, кваліфікація та досвід роботи
Рівень англійської мови та прогрес
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Чому ми збираємо та зберігаємо цю інформацію
Ми використовуємо вашу інформацію, щоб:
•
•
•
•

Допомогти отримати вам доступ до безпечного житла, пільг і порад з фінансового
управління.
Получили доступ до освіти, навчання, підтримки з працевлаштування, медичних
послуг і де отримати юридичну консультацію.
Позначити та допогти вам знайти відповідні соціальні заходи та налагодити
зв'язки в громаді.
Переконайтеся, що ми надаємо вам найефективніші послуги

Законні підстави, на яких ми використовуємо цю інформацію
Відповідно до статті 6 Загального регламенту про захист даних Великобританії (GDPR
Великобританії), законні підстави, на які ми спираємося для обробки цієї інформації, є:

6(1)(e) Нам це потрібно для виконання громадського завдання.
Щоб виконати цю роботу, нам також потрібно зібрати деякі дані спеціальної категорії. Це
персональні дані, які потребують додаткового захисту, оскільки вони конфіденційні. Відповідно
до статті 9 Загального регламенту про захист даних Великобританії (GDPR Великобританії),
законні підстави, на які ми спираємося для обробки інформації спеціальної категорії, є:

9(2)(b) Зайнятість, соціальне забезпечення та соціальний захист (якщо це
дозволено законом)
9(2)(g) Причини суттєвого суспільного інтересу (з підставою на законі)
9(2)(h) Медичне або соціальне обслуговування (на підставі закону)
Ці правові основи підкріплюються актами законодавства, які диктують, які дії можуть і
повинні вживатися місцевою владою. Це включає, але не може обмежуватися:
•
•
•
•
•
•
•

Закон про імміграцію та притулок 1999 року
Закон про реформу соціального забезпечення та роботу від 2016 року
Закон про дітей та сім’ю 2014 року
Закон про дітей та соціальну роботу від 2017 року
Закон про дітей 1989 року
Закон про захист уразливих груп
Закон про охорону здоров’я та соціальне забезпечення 2012 року

Як ми зберігаємо вашу особисту інформацію
Ваша інформація надійно зберігається в системі Ради, і ми обмежуємо доступ до вашої
особистої інформації лише тим, кому це справді потрібно знати.
Ми зберігатимемо вашу інформацію не більше двох років після завершення підтримки та
видалимо вашу інформацію шляхом ручного видалення. Ми також розпоряджаємося вашою
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інформацією, якщо доручено зробити це від департаменту підвищення рівня, житлового
будівництва та громад (DLUHC) або Міністерства внутрішніх справ.

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;
Соціальна підтримка, включаючи надання гостям першої необхідності
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;
• Відділ підвищення рівня, житлово-комунального господарства.
• інші центральні урядові установи;
• інші місцеві органи влади, включаючи районні ради (якщо виникне потреба у
повторному пошуку/переміщенні спонсорів);
• Інші партнери, такі як охорона здоров'я та поліція
• Благодійні та інші добровільні організації, які можуть надавати вам послуги.
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 ви бажаєте отримати додаткову інформацію про це повідомлення про
конфіденційність, включаючи версію іншою мовою, більший шрифт або формат, який
легко читати, будь ласка, зв’яжіться з: Ukrainian.response@kirklees.gov.uk
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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.
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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