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1. Відомості про заявника: 

2. Відомості про фізичну або юридичну особу представника  

 

3 Засіб повідомлення  Зацікавлена особа  Представник (вкажіть, кому бажано надсилати повідомлення) 

 

4. Дані про одиниці спільного проживання 

 

Податк. ід. № NIF / Ід. № іноз. NIE  Ід. картка іноземця TIE  Ім’я  

1-е прізвище  2-е прізвище  Місце народження  

Дата народження  
Країна 
народження 

 Громадянство  

Ступінь споріднення  Стать  Громадянський стан  Чи є робота?  

 

 

Податк. ід. № NIF / Ід. № іноз. NIE  

Ім’я  1-е прізвище  2-е прізвище  

Вид вулиці  Назва вулиці  

№/км  Поверх  Двері  Поштовий індекс  

Провінція  Населений пункт  

Інші дані щодо місцезнаходження  

Електронна пошта  Телефон 1-й         Телефон 2-й  

Місце народження  Дата народження  

Країна народження  Громадянство  

Стать  Громадянський стан  

Рід занять  Ід. картка іноземця TIE  

Податк. ід. № NIF / Ід. № іноз. NIE  Назва підприємства/Організація  

Ім’я  1-е прізвище  2-е прізвище  

Вид вулиці  Назва вулиці  

№/км  Поверх  Двері  Поштовий індекс  

Провінція  Населений пункт  

Інші дані щодо місцезнаходження  

Електронна пошта  Телефон 1-й         Телефон 2-й  

В якості кого  

 

Я бажаю отримувати повідомлення в електронному вигляді (якщо Ви обираєте цю опцію, Ви повинні мати адресу 
електронної пошти, включену до Системи електронних повідомлень Спільноти Мадрид) Ви можете зареєструватися 
за цим посиланням 

 

Я бажаю отримувати повідомлення рекомендованим листом 

Вид вулиці  Назва вулиці  

Номер       Блок  Сходи  Поверх  Двері  Поштовий індекс  

Провінція  Населений пункт  

 

 

Реєстраційна етикетка  

ДОДАТОК 1. Заявка на отримання прямої фінансової допомоги особам, що 
користуються статусом тимчасового захисту як постраждалі внаслідок 

конфлікту в Україні та не мають фінансових можливостей у Спільноті Мадрид  
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5. Дані про фінансові можливості та майно: 

ДОХОДИ ВІД РОБОТИ, ПЕНСІЙ, ВИПЛАТ АБО ІНШИХ ВИДІВ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ В РОЗБИВЦІ ЗА КОЖНИМ 
ЧЛЕНОМ СІМЕЙНОЇ ОДИНИЦІ 

Член сімейної 
одиниці 

Місце роботи Щомісячна сума  Кількість виплат 

    

    

    

    

    

    

    

    

6. Відомості про допомогу та субсидії, отримані кожним членом сімейної одиниці. 

Член сімейної 
одиниці 

  Запитувана допомога Позначити X  Дата подання заявки 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

7. Необхідні документи: 

Документи, що подаються разом із заявкою 

Рішення про надання статусу тимчасового захисту. У разі наявності неповнолітніх дітей засвідчити 
зв'язок з неповнолітнім утриманцем у вигляді рішення, яким надається спільний статус тимчасового 
захисту та спільна з неповнолітнім утриманцем реєстрація за місцем проживання. 

 

Декларація відповідальної особи,  якою підтверджується відсутність фінансових можливостей у 

значенні Регламенту, яким регулюється система прийому у справах про надання міжнародного захисту 

та який затверджено Королівським указом 220/2022 від 29 березня, та якою підтверджується, що на 

момент подання заявки на виплату, вони не займають місце та не отримують ресурсів або коштів в 

системі надзвичайних заходів Державного секретаріату у справах міграцій надання допомоги 

переміщеним особам або в рамках будь-якої з програм, що є частиною процесу прийому, який 

регулюється розділом II Регламенту з врегулювання системи прийому в питаннях міжнародного 

захисту, ухваленого Королівським указом 220/2022 від 29 березня.. (Додаток II) 

 
 
 
 
 
 
 

Документи, якими підтверджується законне представництво  

 

 
Спільнота Мадрид перевірятиме, за допомогою електронних засобів, дані таких документів(*) 

Подат. ід. № NIF/Ід. № іноз. NIE/ Ід. картка іноз. TIE заявника та членів одиниці спільного проживання 

 Засвідчення реєстрації місця проживання в будь-якому місті Спільноти Мадрид 

Посвідчення про пенсію або соціальну допомогу 

Трудова діяльність 

Документ, що посвідчує статус особи, яка потребує тимчасового захисту відповідно до Королівського указу 

1325/2003 від 24 жовтня 2003 року, на підставі файлу послуг переміщеним особам з України Спільноти Мадрид. 

(*) У відповідності до ст. 28.2 Закону 39/2015 Ви можете заперечувати проти ознайомлення з причин, які Ви маєте обґрунтовувати, у такому 
випадку необхідно буде надати документи, яких стосується заперечення проти ознайомлення. Це не завдає шкоди повноваженням 
Адміністрації щодо звірки. 
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 Я заперечую проти ознайомлення з такими даними з причин, які викладаються нижче. 

 

 

 

8. Банківська установа: 

 
 

 У ……………………, дня……..... місяця……..…………..… року………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

З інформацією про обов'язок надавати інформацію про захист персональних даних Ви можете ознайомитися на наступній сторінці. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОТРИМУВАЧ/КА 
Міністерство в справах сім’ї, молоді та соціальної політики 
Генеральний директорат з питань інтеграції 

 
 
 
 
 

 
 
 

IBAN Банк Офіс Контрольний код Рахунок № 

      

ПІДПИС  
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Інформація про захист даних Ayudas de Integración  

1. Відповідальний за оброблення Ваших даних 

- Відповідальний: Ген. директорат з питань інтеграціх 

- МІНІСТЕРСТВО В СПРАВАХ СІМ'Ї, МОЛОДІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ 

- Юридична адреса: Довідатися на www.comunidad.madrid/centros 

- Контактні дані уповноваженого з захисту персональних даних: protecciondatos-psociales@madrid.org 

 

2. До якого виду оброблення включаються мої персональні дані та з якою метою вони оброблятимуться?  

Допомога для інтеграції  

На виконання положень Регламенту (ЄС) 2016/679 про захист персональних даних (RGPD) Ваші дані оброблятимуться для таких цілей: 

Оформлення субсидій та допомоги, призначених для вразливого населення та особам, що користуються статусом тимчасового захисту в 

Спільноті Мадрид. 

 

3. На яких законах ґрунтується правомірність оброблення?  

RGPD 6.1 e) оброблення є необхідним для виконання завдань, що здійснюються в громадському інтересі або на виконання офіційних 
повноважень, наданих відповідальному за оброблення. 
У відповідному випадку, RGPD 6.1.c) та RGPD 9.2.h) 
Загальний закон 38/2003 від 17 листопада про субсидії та регуляторну основу. Закон 2/1995 від 8 березня про субсидії Спільноти Мадрид. 
Закон 11/2003 від 27 березня про соціальні служби Спільноти Мадрид. 
 

4. Як реалізувати свої права? Якими є Ваші права, коли Ви надаєте нам свої дані?  

За бажання Ви можете реалізувати свої права на доступ, виправлення та видалення даних, а також вимагати обмеження обробки Ваших 

персональних даних, заперечувати проти оброблення Ваших персональних даних, вимагати перенесення Ваших даних у відповідних випадках, 

а також право не бути об'єктом індивідуального рішення, що ґрунтується виключно на автоматизованому обробленні, в тому числі на 

профілюванні. 

Відповідно до Закону 39/2015, закону RGPD та Конституційного закону 3/2018 Ви можете реалізувати свої права через Електронну реєстрацію 

або Особисту реєстрацію, або в місцях та порядку, передбачених в ст. 16.4 Закону 39/2015 переважно за допомоги формуляра заявки 

“Реалізація прав в питаннях захусту персональних даних ”.  

 

5. Операції з оброблення, що включають прийняття автоматизованих рішень, у тому числі профілювання, з юридичними або іншими 

відповідними наслідками. 

Не здійснюються. 

 

6. Як довго ми зберігатимемо Ваші персональні дані?  

Дані зберігатимуться протягом часу, який буде необхідним для досягнення мети, для якої вони збиралися, а також період, в якому можуть 
виникнути юридичні зобов'язання. Вони також мають зберигатися протягом періодів, встановлених нормативними положеннями для 
архивів та документальної спадщини Спільноти Мадрид. 

   

7. Кому повідомлятимуться Ваші дані?  

Органи цієї адміністрації, що займаються оформленням, та інші адміністрації/ органи влади для виконання своїх повноважень, встановлених 

законом. Нац. інститут соцстрахування /організаціх управління.   В разі запиту: Сили та органи державної безпеки/ Судові органи. 

 

8. Право на відкликання згоди на оброблення в будь-який час.  

Якщо оброблення ґрунтується на чітко висловленій згоді, Ви маєте право відкликати свою згоду в будь-який час, що не впливатиме на 

правомірність оброблення, яке здійснювалося на підставі згоди до її відкликання. 

 

9. Право на подання скарги до Наглядового органу.  

Ви маєте право подавати скаргу до Іспанського відомства із захисту даних http://www.aepd.es, якщо Ви не згодні з тим, як обробляються Ваші 

персональні дані. 

 

10. Категорія оброблюваних даних. 

Дані ідентифікаційного характеру. Особисті характеристики. Деталі про зайнятість. Дані про соціальні обставини. Дані про освіту та професію. 

Економічні, фінансові дані та про страхування. Дані під особливим захистом. 

 

11. Джерело одержання даних. 

Отримувач (заявник), законний представник/опікун, уповноважені треті особи та представники третього сектору. 

 

12. Додаткова інформація.  

З додатковою  детальною інформацією та чинними нормативно-правовими актами з питань захисту персональних даних можна ознайомитися 

на веб-сайті Іспанського агентства із захисту персональних даних http://www.aepd.es, а також з інформацією про вищезазначений Реєстр дій 

відповідальної особи з оброблення за таким посиланням: www.comunidad.madrid/protecciondedatos. 
 

http://www.comunidad.madrid/centros
mailto:protecciondatos-psociales@madrid.org
https://gestiona7.madrid.org/ereg_virtual_presenta/run/j/InicioDistribuidor.icm
https://www.comunidad.madrid/servicios/informacion-atencion-ciudadano/red-oficinas-comunidad-madrid
https://gestionesytramites.madrid.org/cs/Satellite?cid=1354786662101&c=CM_ConvocaPrestac_FA&noMostrarML=true&pageid=1142687560411&pagename=ServiciosAE/CM_ConvocaPrestac_FA/PSAE_fichaConvocaPrestac&vest=1142687560411
http://www.agpd.es/
http://www.agpd.es/
http://www.comunidad.madrid/protecciondedatos

