
 
 
 
 

AC_176511759_2 1 

 

SAINT JOHN OF GOD HOSPITALLER SERVICES 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ДЛЯ СЕРВІСУ З ПІДБОРУ 
СПОНСОРІВ “SJOG ДОМІВКИ ДЛЯ УКРАЇНИ” ("ПОЛОЖЕННЯ") 

КОРОТКИЙ ЗМІСТ ПОЛОЖЕННЯ 

A. Положення на наступній сторінці стосується всіх осіб, які користуються послугою з підбору житла 
від програми "Доміки для України", що реалізується у партнерстві з Caritas Social Action Network 
(CSAN).  
 

B. Ми докладаємо всіх зусиль для дотримання того, щоб будь-яка особиста інформація, яку ми 
отримуємо або збираємо про Вас, використовувалася нами справедливо і законно, а також 
оброблялася нами відповідно до чинного законодавства про захист даних.   
 

C. Метою цього Положення є забезпечення прозорості та відкритого інформування Вас про те, яку 
особисту інформацію про Вас ми зберігаємо та як ми використовуємо цю інформацію. Будь 
ласка, зверніть увагу, що терміни "персональна інформація" та "персональні дані" 
використовуються як взаємозамінні для цілей цієї політики конфіденційності.   
 

D. Таким чином, Положення на наступних сторінках охоплює наступні питання: 
 

1. На кого поширюється дія цього Положення?   
 

2. Яка мета цього Положення?   
 

3. Яку особисту інформацію ми зберігаємо про Вас?   
 

4. Як ми використовуємо та передаємо Вашу персональну інформацію?   
 

5. Як ми використовуємо персональну інформацію третіх осіб?   
 

6. Як довго ми будемо зберігати Вашу персональну інформацію?   
 

7. Наскільки захищена особиста інформація, яку ми збираємо про Вас?   
 

8. Які Ви маєте права щодо Ваших персональних даних?   
 

9. Коли і як ми можемо вносити зміни до цього Положення?   
 

10. Як з нами можна зв'язатися?   
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E. Якщо у Вас виникли запитання щодо Положення, будь ласка, зверніться до нашого фахівця з 
питань захисту персональних даних, апартаменти 1-3, Yarn, Lingfield House, Lingfield Point, 
Darlington, Co Durham, DL1 1RW або за електронною поштою DPO@sjog.org.uk. 
 

1. КОГО СТОСУЄТЬСЯ ЦЕ ПОЛОЖЕННЯ? 

1.1 Це Положення стосується Вас, як користувача (користувач визначається як приймаюча сторона - 
спонсор або український гість) послуг Saint John of God Hospitaller Services (SJOG) та CSAN 
програми “Домівки для України”. 

1.2 Зверніть увагу, що дані зберігаються і контролюються SJOG для цілей підбору спонсорів. CSAN не 
обробляє дані для цілей підбору спонсорів.  

1.3 У цьому Положенні мається на увазі під словами: 

1.3.1 ми, нас або наші означає Saint John of God Hospitaller Services Лімітед (номер компанії 
05324279 та номер благодійної  організації 1108428) з юридичною адресою за 
адресою апартаменти 1-3, Yarn, Lingfield House, Lingfield Point, Darlington, Co Durham, 
DL1 1RW, яка є провідною організацією сервісу з підбору спонсорів "Домівки для 
України";   

1.3.2 персональна інформація - це інформація, яка стосується Вас і яка Вас ідентифікує; та 

1.3.3 обробка (а також оброблений і обробляти) включає в себе збирання, запис, зміну, 
витяг, зберігання, використання, розкриття або знищення. 

2. ЯКА МЕТА ЦЬОГО ПОЛОЖЕННЯ? 

2.1  Ми прагнемо забезпечити захист Вашої конфіденційності та дотримання всіх діючих 
 законів про захист даних (у тому числі Загального регламенту про захист даних у Великобританії, 
який також відомий як "UK GDPR"). 

2.2 Метою цього Положення є роз'яснення, зокрема, таких питань:   

2.2.1 яку особисту інформацію ми збираємо про Вас і хто несе відповідальність за особисту 
інформацію, яку ми збираємо; 

2.2.2 як ми будемо використовувати та поширювати Вашу особисту інформацію; 

       2.2.3 як довго ми будемо зберігати вашу особисту інформацію; 

       2.2.4 права, які ви маєте щодо Вашої особистої інформації; та 

       2.2.5 як ви можете зв'язатися з нами щодо цього Положення.  

3. ЯКУ ОСОБИСТУ ІНФОРМАЦІЮ МИ ЗБЕРІГАЄМО ПРО ВАС? 

3.1 Ми будемо збирати, використовувати і зберігати тільки ту особисту інформацію про Вас, яка, на нашу 
думку, необхідна. 

3.2 Ми не будемо збирати, використовувати або зберігати особисту інформацію про Вас "просто так". 

3.3 Ми зберігатимемо інформацію про Вас, яка надається через форми на нашому веб-сайті " Домівки 
для України" (http://sjog-homesforukraine.uk/), а також, наприклад, під час i) спілкування з нами по 
телефону, електронній пошті або особистої зустрічі; ii) взаємодії з нами через наш веб-сайт або наші 
сторінки в соціальних мережах; або iii) заповнення форм, які ми отримаємо від Вас.   

https://apps.charitycommission.gov.uk/Showcharity/RegisterOfCharities/SearchResultHandler.aspx?RegisteredCharityNumber=1108428
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 (A) Персональна інформація, яку Ви та/або Ваші представники надаєте нам 

3.4 Ви можете надати нам особисту інформацію про себе, наприклад, коли (i) спілкуєтеся з нами по 
телефону, електронною поштою або особисто; (ii) взаємодієте з нами через наш веб-сайт або наші 
сторінки в соціальних мережах; або (iii) заповнюєте форми, які ми запитаємо у Вас. 

Персональна інформація для хостів (спонсорів), які користуються послугою "Домівки для України” 

3.5 Персональна інформація для хостів (спонсорів), яку ми отримуємо про Вас, від Вас та/або Ваших 
представників, може включати в себе особисту інформацію для Хостів (спонсорів): 

3.5.1 Особисті дані (включно з Вашим ім'ям та адресою); 

      3.5.2 Особиста інформація, така як вік, статус зайнятості, досвід роботи з вразливими дорослими, 
кількість осіб у домогосподарстві, інформація про ЛГБТК+, локальні мережі; 

      3.5.3  Стан здоров'я, який може бути важливим знати для цілей підбору української родини; 

      3.5.4 Інформація про помешкання, у тому числі місцезнаходження, тип будівлі; 

      3.5.5 Інформація про кількість осіб, які проживають у домогосподарстві; 

      3.5.6 Контактна інформація ( включно з ім'ям та номером(ами) телефону) особи, яка могла б надати 
Вам рекомендацію; 

     3.5.7 Загальна мотивація участі у програмі та будь-яка інша інформація, яка вважається необхідною; 

Особиста інформація для українських гостей, які користуються послугою підбору спонсорів "житла 
для України" 

3.6 Якщо ви є особою, яка була переміщена внаслідок війни в Україні, і бажаєте знайти житло у Великій 
Британії в рамках сервісу підбору спонсорів SJOG Домівки для України, особиста інформація, яку ми 
отримуємо про Вас від Вас та/або Ваших представників, може включати в себе наступні дані: 

  3.6.1 Особисті дані (включаючи ім'я та поточне місцезнаходження); 

   3.6.2 Особиста інформація, така як вік, домашня адреса та місцезнаходження в Україні, стать, 
фотоінформація 

      3.6.3 Якщо у Вас є закордонний біометричний паспорт 

      3.6.4 Інформація про людей, з якими Ви можете подорожувати, включаючи їх вік та стать.    

   3.6.5 Інформація про ваше здоров'я, інвалідність або потреби в доступності, які необхідні для підбору 
спонсора;   

      3.6.6 Інформація про Ваші побажання щодо місця розташування та потреби в житлі.   

Персональна інформація для всіх, хто користується сервісом підбору спонсорів " Домівки 
для України" 

3.7 Коли Ви відвідуєте наш веб-сайт або сторінки в соціальних мережах, ми можемо автоматично 
збирати наступну особисту інформацію про Вас: 

3.7.1 Технічна інформація (включаючи адресу Інтернет-протоколу (інакше відому як "IP-адреса"), яка 
використовується для підключення Вашого комп'ютера до Інтернету, дані для входу в систему, тип і 



AC_176511759_2 4 

версію браузера, налаштування часового поясу, типи і версії плагінів для браузера, операційну систему 
і платформу); 

3.7.2 Про Ваш візит (включаючи повний потік кліків на наш сайт, через нього та з нього (включаючи дату 
та час), послуги та сторінки, які Ви переглядали або шукали, час відгуку сторінок, помилки завантаження, 
тривалість відвідування певних сторінок, інформацію про взаємодію зі сторінками (наприклад, 
прокрутка, кліки та наведення миші), а також методи, які використовувалися для переходу зі сторінки, 
та будь-який номер телефону, який використовувався для дзвінка нам). 

(B) Персональна інформація, яку ми отримуємо про Вас від третіх осіб 

3.8 Ми можемо отримувати особисту інформацію про Вас від третіх осіб.  Такими третіми особами 
можуть бути 

            3.8.1 Контакти для надання рекомендацій, які ви нам надаєте. Це може, 
наприклад, надати нам детальну інформацію про: 

(a) Вашу придатність запропонувати спонсорську допомогу; 

(b) Підтвердження Ваших персональних даних (ПІБ та адреса).   

Інформація спеціальної категорії  

3.9 Деяка персональна інформація, яку ми збираємо, відома як інформація "особливої категорії".  Це 
означає, що ця інформація є більш чутливою, ніж інші види інформації, і тому потребує більшого захисту.   

3.10 Інформація "особливої категорії" включає інформацію про стан Вашого здоров'я, сексуальну 
орієнтацію, інвалідність, потребу в доступності. 

3.11 Ми не обробляємо на постійній основі персональні дані, що стосуються кримінальних судимостей 
та правопорушень. У нашій анкеті приймаючої сторони (спонсора) ми просимо відповісти "так" / "ні" на 
питання про те, чи є у Вас судимість за останні 2 роки. Це необхідно для того, щоб ми могли перевірити 
право на участь у програмі "Житло для України". Ми не обробляємо жодної інформації, окрім відповіді 
"так" / "ні".   

3.12 Якщо Ви підпадаєте під критерії, перевірка DBS здійснюється Вашим місцевим органом влади, і 
Ваші персональні дані, пов'язані з перевіркою DBS, зберігаються в ньому; 

4. ЯК МИ ВИКОРИСТОВУЄМО ТА ПЕРЕДАЄМО ВАШУ ОСОБИСТУ ІНФОРМАЦІЮ? 

4.1 Ми обробляємо персональні дані для того, щоб надавати сервіс з підбору спонсорів "Домівки для 
України". 

4.2 Ваші персональні дані та дані осіб, які супроводжують Вас або є членами Вашого домогосподарства, 
збираються як невід'ємна частина процесу реєстрації та підбору пари. 

4.3 Ваша особиста інформація може бути використана нами (включаючи наших співробітників), а також 
розкрита третім особам, таким як CSAN. Якщо інформація передається, вона обмежується лише тією 
інформацією, яка є необхідною. Для кожної з цілей ми виклали правову основу, на якій ми 
використовуємо та передаємо Вашу особисту інформацію, в таблиці нижче. 

Мета обробки Ваших персональних даних Правова база 

Для зв'язку з Вами щодо Вашої участі у 
програмі "Житло для України". Це включає в 
себе інформацію, яку Ви надаєте через наші 

Це в наших законних інтересах з метою обробки та 
адміністрування сервісу "Житло для України" 
та/або у Ваших законних інтересах з метою 
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Мета обробки Ваших персональних даних Правова база 

реєстраційні форми для участі в програмі та 
форми для реєстрації на вебінари.   

забезпечення отримання Вами належних послуг 
від нас. 

Щоб допомогти нам оцінити, чи підходить Вам 
послуга "Домівки для України" і чи можете Ви 
бути спонсором або гостем. 
 

Це відповідає нашим законним інтересам з метою 
обробки та адміністрування сервісу " Домівки для 
України" у наданні підтримки особам, які шукають 
притулку від війни в Україні, які потребують 
спонсорської допомоги та/або проживання у 
спонсорів та/або іншої пов'язаної з цим підтримки. 

Створення матчів відповідно до сервісу " 
Домівки для України":   
Гість (фізична особа (особи)) з України  
Ми обробляємо Ваші персональні дані для 
того, щоб допомогти визначити британську 
приймаючу сторону, яка може бути в змозі 
розмістити Вас. Це включає інформацію, як 
зазначено в Розділі 3 цього Положення про 
конфіденційність. 
 
Приймаюча сторона (спонсор) з 
Великобританії  
Ми обробляємо Ваші персональні дані, щоб 
допомогти Вам визначити особу або сім'ю, якій 
Ви можете надати підтримку. Це включає 
інформацію, як зазначено в Розділі 3 цього 
Положення про конфіденційність. 

Це в наших законних інтересах з метою обробки та 
адміністрування сервісу з підбору спонсорів " 
Домівки для України" та/або у Ваших законних 
інтересах з метою забезпечення отримання Вами 
належних послуг від нас.   

Представлення спонсора та гостя з метою 
оцінки доцільності проведення підбору. 
 
Приймаюча сторона (спонсор) з 
Великобританії  
 
Ми обробляємо Ваші персональні дані, щоб 
поділитися Вашим ім'ям та контактною 
інформацією, а також деякими іншими 
даними, такими як Ваше місцезнаходження, 
мови та склад Вашого домогосподарства, з 
переміщеними особами, яких Ви можете 
підтримати. 
 

Гість (фізична особа (особи)) з України  
Ми можемо обробляти Ваші персональні дані 
для передачі Вашого імені та контактної 
інформації спонсорам, які можуть прийняти 
Вас. 

Це в наших законних інтересах з метою обробки та 
адміністрування сервісу " Домівки для України" 
та/або у Ваших законних інтересах з метою 
забезпечення отримання Вами належних послуг 
від нас. 
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Мета обробки Ваших персональних даних Правова база 

Співпрацювати з третіми сторонами при 
виконанні проекту та наданні послуг. 
Приймаюча сторона (Спонсор) з 
Великобританії  
Ми можемо обробляти Ваші персональні дані, 
щоб допомогти Вам і будь-яким особам з 
України, яких Ви приймаєте, отримати 
підтримку від інших організацій, пов'язаних зі 
сервісом підбору спонсорів " Домівки для 
України", наприклад, навчання, допомога у 
подачі візових заявок, організація подорожі до 
Великобританії, або щоб надати Вам підтримку 
як спонсору.   
Ми передамо Вашу особисту інформацію 
місцевим органам влади, які несуть 
відповідальність за безпеку, DBS (перевірку 
судимості, перевірку майна та інші елементи 
програми).   
Гість (особа(и)) з України  
Ми можемо обробляти Вашу особисту 
інформацію, щоб допомогти Вам отримати 
підтримку від інших організацій, пов'язаних із 
Службою підбору житла для України, 
наприклад, навчання, допомога у подачі 
візових заяв, організація подорожі до Великої 
Британії.   
Ми передамо Вашу особисту інформацію 
місцевим органам влади, які несуть 
відповідальність за безпеку, DBS (перевірку 
судимості, перевірку майна та інші елементи 
схеми).   

Це робиться в наших законних інтересах з метою 
обробки та адміністрування сервісу підбору 
спонсорів "Домівки для України" та/або у Ваших 
законних інтересах з метою забезпечення 
отримання Вами належних послуг від нас. 
Персональна інформація буде передаватися тільки 
в разі потреби.   
  

Повідомляти Вас про зміни в наших послугах.   Це робиться в наших законних інтересах для того, 
щоб надати Вам інформацію про сервісу з підбору 
спонсорів " Домівки для України". 

Ми можемо попросити Вас поділитися з нами 
Вашим досвідом користування нашими 
послугами, щоб ми могли поширити його серед 
широкої громадськості в маркетингових цілях. 

Пряма згода і форма згоди на використання 
інформації для ЗМІ.   
Ви маєте право відмовитися або відкликати свою 
згоду на маркетингові цілі в будь-який час. Відмова 
або відкликання згоди не вплине на послуги з 
підбору житла, які ви отримуєте від програми 
"Домівки для України". 

Спілкуватися з третіми сторонами (наприклад, 
поліцією та CPS), якщо у нас є занепокоєння 
щодо Вашої безпеки/благополуччя або 
безпеки/благополуччя інших осіб, або якщо у 
нас є підстави підозрювати злочинну 
поведінку. 
 

Це може вважатися життєво важливими 
інтересами будь-якої жертви або передбачуваної 
жертви та/або дотриманням юридичного 
зобов'язання.  
Якщо інформація є інформацією особливої 
категорії, ми можемо обробляти цю інформацію, 
якщо це необхідно у зв'язку з судовими позовами 
та/або з причин, що становлять значний суспільний 
інтерес. 
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5. ЯК МИ ВИКОРИСТОВУЄМО ПЕРСОНАЛЬНУ ІНФОРМАЦІЮ ТРЕТІХ ОСІБ? 

5.1 Під час взаємодії з нами Ви можете надати нам особисту інформацію, що стосується третіх осіб. Сюди 
входить інформація про вашого арбітра, а також інформація про інших людей, які проживають у вашому 
будинку або подорожують з Вами (залежно від обставин). 

5.2 Ми будемо використовувати особисту інформацію про третіх осіб, яку Ви надасте нам відповідно до 
цього Положення.    

5.3 Якщо Ви надаєте нам особисту інформацію, що стосується третьої сторони, наприклад, особи, яка 
надає рекомендацію, або особи, з якою Ви подорожуєте, ми будемо вважати, якщо Ви не повідомите 
нам про інше, що у Вас є дозвіл цієї третьої сторони на передачу нам її особистої інформації, що Ви 
надали інформацію, яка міститься в цьому Положенні, цій третій стороні, і що у нас є дозвіл зв'язатися з 
цією третьою стороною (якщо ми вважатимемо це за необхідне). 

6. ЯК ДОВГО МИ БУДЕМО ЗБЕРІГАТИ ВАШУ ОСОБИСТУ ІНФОРМАЦІЮ? 

6.1 Ми зберігатимемо Вашу особисту інформацію стільки часу, скільки необхідно для цілей, для яких ми 
її збираємо, для сервісу з підбору спонсорів "Домівки для України" відповідно до інструкцій нашого 
спонсора.  Таким чином, точний період буде залежати від мети, для якої ми зберігаємо Вашу особисту 
інформацію.  Наприклад, де ми зберігаємо особисту інформацію: 

6.1.1 Для виконання юридичних або регуляторних зобов'язань ми зберігатимемо цю інформацію 
принаймні стільки часу, скільки потрібно для виконання цих зобов'язань; 

6.1.2 Для надання Вам послуг ми зберігатимемо інформацію принаймні до тих пір, поки ми надаємо 
Вам послуги, і протягом декількох років після припинення надання Вам послуг; 

6.2.2 Щоб допомогти покращити наші послуги, ми будемо зберігати Вашу особисту інформацію 
принаймні стільки часу, скільки необхідно для розробки, впровадження та моніторингу будь-яких 
таких покращень. 

6.2 Ми можемо продовжити термін, протягом якого ми зберігаємо Вашу особисту інформацію, в разі, 
якщо судовий розгляд порушено у зв'язку з послугами, які Ви отримуєте/отримали від нас. За таких 
обставин нам може знадобитися зберігати деяку відповідну особисту інформацію стільки часу, скільки 
це необхідно для цілей такого судового розгляду. 

Мета обробки Ваших персональних даних Правова база 

Вирішення скарг та пропозицій, пов'язаних з 
роботою сервісу з підбору спонсорів " Домівки 
для України". 

Це в наших законних інтересах для того, щоб 
адмініструвати сервіс "Домівки для України". 
 

Вести спір, апеляцію або скаргу. Це в наших законних інтересах для того, щоб 
здійснювати управління службою "Домівки для 
України" і приносити користь Вам та іншим особам, 
які отримують підтримку (спонсорську або 
гостьову) через сервіс "Домівки для України".  
За певних обставин ми можемо, в якості 
альтернативи, запитати Вашої згоди. 

Для виконання будь-яких юридичних або 
регуляторних зобов'язань і при цьому 
необхідно буде розкрити Вашу особисту 
інформацію третім особам, включаючи 
відповідні регуляторні органи. 

Це робиться на виконання наших юридичних 
зобов'язань. 
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7. НАСКІЛЬКИ ЗАХИЩЕНА ОСОБИСТА ІНФОРМАЦІЯ, ЯКУ МИ ЗБИРАЄМО ПРО ВАС? 

7.1 Ми запровадили відповідні заходи безпеки для захисту Вашої особистої інформації від випадкової 
втрати, використання або доступу до неї несанкціонованим способом, зміни або розголошення.   

7.2 Ми також обмежуємо доступ до Вашої особистої інформації тим співробітникам, працівникам, 
агентам, підрядникам та іншим третім особам, які мають ділову необхідність знати її. Вони будуть 
обробляти вашу особисту інформацію виключно за нашими інструкціями і будуть зобов'язані 
дотримуватися конфіденційності.   

7.3 У нас впроваджені процеси, які гарантують, що будь-яка особиста інформація, яку ми зберігаємо в 
паперовій формі, зберігається надійно.   

7.4 Там, де ми зберігаємо особисту інформацію в електронному вигляді, вона зберігається або на наших 
захищених серверах, або на захищених серверах, якими користується третя сторона.   

7.5 Будь ласка, зверніть увагу, що передача інформації мережею Інтернет не є повністю безпечною. Хоча 
ми зробимо все можливе для захисту Вашої особистої інформації, переданої через Інтернет, ми не 
можемо гарантувати безпеку Вашої особистої інформації, переданої таким чином, і будь-яка передача 
здійснюється на Ваш власний ризик. Після того, як ми отримаємо вашу особисту інформацію, ми будемо 
використовувати суворі процедури та засоби безпеки, щоб спробувати запобігти несанкціонованому 
доступу. 

7.6 Ми запровадили процедури для реагування на будь-які підозри щодо порушення безпеки даних і 
будемо повідомляти вас і будь-який відповідний регуляторний орган (органи) про підозру в порушенні, 
якщо ми зобов'язані це зробити за законом. 

Міжнародна передача даних 

7.7 Іноді ми можемо передавати Вашу особисту інформацію за межі Великої Британії, наприклад, коли 
нам необхідно повідомити Ваше ім'я та контактну інформацію потенційному спонсору або гостю, коли 
обидві сторони знаходяться за межами Великої Британії. Перед цим ми забезпечимо, щоб передана 
особиста інформація була зведена до мінімуму, і будемо вимагати від третіх осіб, які отримують 
інформацію, поважати безпеку Вашої особистої інформації та поводитися з нею відповідно до чинного 
законодавства про захист даних.   

8. ЯКІ У ВАС Є ПРАВА ЩОДО ВАШОЇ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ? 

8.1 Ви маєте певні права щодо Вашої особистої інформації.  Вони застосовуються за певних обставин і 
підлягають певним виняткам. Підсумовуючи, ці права є наступними: 

 Короткий опис Ваших прав 

Право на доступ до 
Ваших персональних 
даних 

Ви маєте право отримати копію Вашої особистої інформації, яку ми 
зберігаємо про Вас.    

Право на виправлення 
Ваших персональних 
даних 

Ви маєте право попросити нас виправити особисту інформацію, яку 
ми зберігаємо про Вас, якщо вона є невірною або неповною.  

Якщо будь-яка особиста інформація, яку ми зберігаємо про Вас, 
змінюється, ми закликаємо Вас якомога швидше повідомити нам 
про це, щоб ми могли забезпечити точність та актуальність наших 
записів про Вас. 

Право на видалення 
персональних даних   

Ви маєте право вимагати, щоб ми видалили всю інформацію, яку ми 
зберігаємо про Вас, якщо ця інформація більше не використовується 
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 Короткий опис Ваших прав 

для цілей, на які Ви дали згоду, або якщо Ви відкликаєте будь-яку 
згоду, надану нам на обробку цієї інформації. 

Право на обмеження 
використання Ваших 
персональних даних 

Ви маєте право вимагати, щоб ми призупинили використання Вашої 
особистої інформації за певних обставин.    

Право на переміщення 
даних 

Ви маєте право вимагати, щоб ми скопіювали або передали Вашу 
особисту інформацію іншому постачальнику послуг.    

Право на заперечення 
проти використання 
Ваших персональних 
даних 

Ви маєте право заперечити проти використання Вашої персональної 
інформації.   

Право на відкликання 
згоди 

Ви маєте право відкликати свою згоду в будь-який час, коли ми 
покладаємося на згоду на обробку Вашої особистої інформації. 

Право на подання 
скарги до регулятора у 
сфері захисту даних в 
Англії та Уельсі 

 Ви маєте право подати скаргу до Офісу Комісара з питань інформації 
(інакше відомого як "ICO"), якщо Ви вважаєте, що ми не використали 
Вашу особисту інформацію відповідно до законодавства про захист 
даних.    
 Ви можете зв'язатися з ICO за телефоном 0303 123 1113 або 
відвідати їх веб-сайт www.ico.org.uk.  
 Зверніть увагу, що ми зареєстровані в ICO як контролер даних під 
номером Z9607924. Може бути корисно вказувати цей номер у 
листуванні з ICO. 

 
9. КОЛИ І ЯК МИ МОЖЕМО ВНЕСТИ ЗМІНИ ДО ЦЬОГО ПОВІДОМЛЕННЯ? 

9.1 Ми можемо оновлювати це Повідомлення в будь-який час. Якщо ми це зробимо, ми зробимо 
оновлену версію доступною на нашому веб-сайті. 

10. ЯК З НАМИ МОЖНА ЗВ'ЯЗАТИСЯ? 

10.1 Якщо у вас виникнуть будь-які запитання щодо цього Положення або того, як ми 
використовуємо Вашу особисту інформацію, або Ви бажаєте скористатися будь-яким з Ваших прав, 
викладених у розділі 8 вище, будь ласка, зв'яжіться з нашим спеціалістом із захисту даних за 
адресою: апартаменти 1-3, Yarn, Lingfield House, Lingfield Point, Darlington, Co Durham, DL1 1RW або 
електронною поштою: jamiemackrill@sjog.org.uk; тел.: 07508 431 049. 

Кінець.   

Листопад 2022 


