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ІНФОРМАЦІЙНА КЛАУЗУЛА 

щодо обробки персональних даних Національним фондом здоров’я під 

час виконання статутних завдань та статутних зобов’язань 

Відповідно до Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2016/679 від 

27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних 

та про вільне переміщення таких даних, а також про скасування Директиви 

95/46/ЄC (Загальний регламент про захист даних, GDPR), ми надаємо таку 

інформацію:  

● АДМІНІСТРАТОРОМ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ є 

Національний фонд здоров'я з місцезнаходженням у Варшаві, представлений 

головою Національного фонду здоров'я, з яким ви можете зв'язатися наступним 

чином: 

▪ листом на адресу місцезнаходження адміністратора: 02-528 Варшава, вул. 

Раковецька 26/30 

▪ за допомогою використання платформи ePUAP: NFZ-Centrala/SkrytkaESP 

▪ електронною поштою: sekretariat.gpf@nfz.gov.pl 

● ІНСПЕКТОР З ЗАХИСТУ ДАНИХ 

Голова Національного фонду здоров’я призначив спеціаліста із захисту даних, 

для контактування з питань обробки персональних даних та реалізації прав, 

пов’язаних з обробкою даних, з яким можна зв’язатися наступним чином: 

▪ листом на адресу місцезнаходження адміністратора: 02-528 Варшава, вул. 

Раковецька 26/30 

▪ за допомогою платформи ePUAP: NFZ-Centrala/SkrytkaESP 

▪ електронною поштою: iod@nfz.gov.pl 

● МЕТА ТА ОСНОВА ОБРОБКИ 

Ваші персональні дані будуть оброблятися з метою виконання статутних завдань 

та статутних зобов’язань Національного фонду здоров’я зокрема, зазначених в 

Законі від 27 серпня 2004 р. про медичні послуги, що фінансуються з державних 

коштів (у тому числі ведення адміністративного судочинства та розгляд справ у 

зв'язку із запитами про розголошення публічної інформації, клопотаннями, 

скаргами та запитами). Ваші дані також можуть оброблятися у зв’язку з 

функціонуванням веб-сайтів Національного фонду здоров’я відповідно до 

Політики конфіденційності та використання файлів «cookies». 

 

Правовою основою для обробки ваших персональних даних, зокрема, є: 

▪ Регламент Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 

року про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних та про вільний 

рух таких даних, а також про скасування Директиви 95/46/ЄC , в тому числі: 

- ст. 6 абз. 1 літ. а), b), c), e) та f) та ст. 9 абз. 2 літ. f), g), h), i) GDPR; 

▪ Закон про захист персональних даних від 10 травня 2018 року; 

▪ Закон від 27 серпня 2004 р. про медичні послуги, що фінансуються з державних 

коштів; 
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▪ Закон від 12 травня 2011 р. про відшкодування витрат на ліки, продукти 

харчування для спеціального харчового використання та медичні вироби; 

▪ Закон від 14 червня 1960 р. Адміністративно-процесуальний кодекс; 

▪ Закон від 23 квітня 1964 р. Цивільний кодекс; 

▪ Закон про державні фінанси від 27 серпня 2009 року; 

▪ Закон від 29 вересня 1994 року про бухгалтерський облік; 

▪ Закон від 17 червня 1966 р. про виконавче провадження в адміністрації; 

▪ Закон від 6 вересня 2001 р. про доступ до публічної інформації; 

▪ Закон від 11 липня 2014 року про звернення; 

▪ Закон від 14 липня 1983 р. про національний архівний ресурс та архіви. 

● ОДЕРЖУВАЧІ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ 

У ситуації, коли Національний фонд здоров’я виявиться невідповідним для 

розгляду справи, ваші дані будуть передані органу, уповноваженому їх розгляд, 

відповідно до положень загальнозастосовного законодавства. Звернення може 

містити згоду на розголошення ваших персональних даних або персональних 

даних суб’єкта, від імені якого ви подаєте петицію, на сайті Національного фонду 

здоров’я. Одержувачем ваших персональних даних можуть бути суб’єкти, 

уповноважені отримувати персональні дані на основі загальнозастосовних 

положень законодавства. Персональні дані можуть передаватися суб’єктам, з 

якими Адміністратор персональних даних уклав договір про доручення обробки 

персональних даних, зокрема суб'єкти, що надають послуги у сфері ІТ-

систем/програмного забезпечення та оператори поштового зв'язку. Ваші 

персональні дані також можуть бути передані в третю країну на основі 

застосовних положень загальнозастосовного законодавства. 

● ПЕРІОД ЗБЕРІГАННЯ ДАНИХ 

Ваші персональні дані зберігатимуться протягом періоду, необхідного для 

виконання статутних завдань, цілей обробки персональних даних, розгляду 

претензій, захисту від претензій та завдань, що випливають із конкретних законів, 

зокрема Закону від 14 липня 1983 року про національний архівний ресурс. та 

архіви. 

● ПРАВА ОСІБ, ЯКИХ СТОСУЮТЬСЯ ДАНІ 

Що стосується даних, які обробляються для вищезазначених цілей, ви, як 

Заявник, маєте право на: 

▪ доступ до вмісту ваших персональних даних; 

▪ виправлення персональних даних; 

▪ видалення персональних даних (якщо в даному випадку застосовується); 

▪ обмеження обробки персональних даних; 

▪ заперечення проти обробки персональних даних (якщо в даному випадку 

застосовується); 

▪ відкликання згоди в будь-який час без впливу на законність обробки (якщо 

обробка ґрунтується на згоді), яка була здійснена на підставі згоди до її 

відкликання;  

▪ подання скарги до голови Управління захисту персональних даних. 
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Кожна заявка щодо реалізації вищезазначених прав буде розглядатися 

відповідно до GDPR. 

● ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИМОГУ НАДАННЯ ДАНИХ 

Надання вами ваших персональних даних є обов’язковим на основі 

загальнозастосовних положень законодавства (зокрема, Закону  

від 27 серпня 2004 року про медичні послуги, що фінансуються з державних 

коштів та Закону від 14 червня 1960 року – Адміністративно-процесуальний 

кодекс), також із зазначенням процедури, якої слід дотримуватися у разі їх 

ненадання. Ненадання ваших персональних даних може вплинути на результат 

справи. 

● ІНФОРМАЦІЯ ПРО АВТОМАТИЗОВАНЕ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ТА 

ПРОФІЛЮВАННЯ 

Ваші дані не використовуватимуться для автоматичного прийняття рішень, а 

також для профілювання. 

● ІНША ІНФОРМАЦІЯ 

Національний фонд здоров'я обробляє персональні дані відповідно до GDPR та 

положень загальнозастосовного законодавства, включаючи Закон від 27 серпня 

2004 року про медичні послуги, що фінансуються з державних коштів, із 

зазначенням джерела та обсягу оброблюваних персональних даних, серед 

іншого, застрахованих, незастрахованих осіб, вигодонабувачів, постачальників 

послуг, персоналу, зазначеного у пропозиціях та у зв’язку з виконанням договорів 

про надання медичних послуг, працівників аптеки/точки, осіб, уповноважених 

представляти юридичну особу, осіб, які надабть рецепти на ліки, що 

відшкодовуються, харчові продукти спеціального призначення та медичні вироби, 

осіб, які надають замовлення на постачання медичних виробів, осіб, які 

звертаються за доступом або використовують програми, надані Фондом, для 

використання ІТ-послуг та зв’язку з Фондом. 

 


