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ДОДАТОК II 

ЗРАЗОК ДЕКЛАРАЦІЇ ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ОСОБИ 

Пан/пані: __________________________________________________________________  
Ід. податк. № NIF/ід. № іноз. NIE: та адреса: 

Стосовно безпосередньої фінансової допомоги особам з правом на статус тимчасового захисту, які постраждали внаслідок 
конфлікту в Україні та не мають достатніх економічних ресурсів у Спільноті Мадрид, що регулюється Ухвалою Урядової 
ради від  ______________________  та згідно з Королівським указом 673/2022 від 1 серпня, яким регулюється 

безпосереднє надання субсидій автономним спільнотам для фінансування виплати матеріальної допомоги особам з правом 
на статус тимчасового, які постраждали внаслідок конфлікту в Україні та не мають достатніх економічних ресурсів. 
 

ВІДПОВІДАЛЬНО ЗАЯВЛЯЮ: 

Позначте хрестиком «х» відповідний варіант відповіді. 

□ Я відповідаю умові відсутності фінансових коштів відповідно до визначень Регламенту, яким регулюється система 
прийому у справах про надання міжнародного захисту, затвердженого Королівським декретом 220/2022, від 29 березня.1 

□ Я відповідаю умові, що на момент подання заяви на виплату не займаю місце та не отримую ресурсів чи коштів з 
системи надзвичайних заходів Державного секретаріату у справах міграцій для надання допомоги переміщеним особам або 
в рамках будь-якої з програм, які є частиною процесу прийому.2 

□ Я обізнаний з обов’язком повернення отриманих видів безпосередньої допомоги з застосовними згідно з законом 
відсотками в разі, якщо згодом буде доведено, що мною отримано суми без дотримання всіх вимог статті 6 Королівського 
указу 673/2022 від 1 серпня. 

□ Я не подавав заяву та не отримував таку допомогу в іншій автономні спільноті 

□ Так, я подавав заяву та отримував таку допомогу в іншій автономній спільноті чи автономному місті  (вказати 
назву): 

Підписав: 

 
Ім’я та прізвище і підпис 

У  ______________ , дня ____ місяця _________  2022 року 

1 У цьому відношенні Статтею 2 вищезазначеного Регламенту встановлюється, що умова відсутності економічних можливостей виконується, 
коли одержувач має щомісячні надходження і доходи, які не перевищують індивідуальну щомісячну суму гарантованого доходу, передбачену 
Законом 19/2021 від 20 грудня, яким встановлюється прожитковий мінімум. Для цих цілей враховуються власне майно, доходи від роботи 
за наймом, а також будь-який вид соціальної допомоги. 

2 Це встановлено розділом II Регламенту, яким регулюється система прийому у справах про надання міжнародного захисту та який 
затверджено Королівським указом 220/2022 від 29 березня. 
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Інформація про захист даних  Допомога на інтеграцію 

1. Відповідальний за оброблення Ваших даних 
- Відповідальний: Генеральний директорат в справах інтеграції 
- МІНІСТЕРСТВО В СПРАВАХ СІМ’Ї, МОЛОДІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ 

- Юридична адреса: Запит 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 на інтеграцію 

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

таких цілей: 

Оформлення субсидій та допомоги, призначених для вразливих верств населення та осіб, які користуються статусом 

тимчасового захисту в Спільноті Мадрид. 

3. На яких законах ґрунтується правомірність оброблення? 

RGPD 6.1 e) оброблення є необхідним для виконання завдання, здійснюваного в інтересах суспільства або при здійсненні 
службових повноважень, покладених на відповідального за перевірку. 
Там, де це доречно, RGPD 6.1.c) та RGPD 9.2.h)  
Загальний закон 38/2003 від 17 листопада про субсидії та нормативні основи. Закон 2/1995 від 8 березня про субсидії 
Спільноти Мадрид. Закон 11/2003 від 27 березня про соціальні послуги в Спільноті 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 

автоматизованій обробці, 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  Особисту або в місцях та в порядку, 

передбачених статтею 16.4 Закону 39/2015, переважно за допомоги формуляра заяви “Реалізація прав у сфері захисту 

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, необхідного для виконання мети, для якої вони були зібрані, а також протягом періоду, 

протягом якого можуть виникнути юридичні зобов'язання. Вони також повинні зберігатися протягом строків, встановлених 

нормативними актами щодо архівів та документальної спадщини Спільноти Мадрид. 

7. Кому повідомлятимуться Ваші дані? 

Органам цієї адміністрації для опрацювання та іншим адміністраціям/органам державної влади для здійснення їх законних 

повноважень. Національному інституту соціального страхування/організаціям з управління. У разі запиту: Силам та органам 

державної безпеки/судовим органам. 

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 контролюючого 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. Детальна інформація про зайнятість. Дані про соціальні 

обставини. Дані про навчання та професіональну діяльність. Економічні, фінансові та страхові дані. Дані, що підлягають 

особливому захисту. 

11. Джерело одержання даних. 

Правовласник (заявник), представник/законний представник, уповноважені треті особи та представники суб'єктів третього 

сектору. 

12. Додаткова інформація. 

З додатковою та 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. 

quot;mailto:protecciondatos-psociales%40madrid.org&quot
quot;https:/gestiona7.madrid.org/ereg_virtual_presenta/run/j/InicioDistribuidor.icm&quot
quot;https:/www.comunidad.madrid/servicios/informacion-atencion-ciudadano/red-oficinas-comunidad-madrid&quot
quot;http:/www.agpd.es/&quot
quot;http:/www.agpd.es/&quot
quot;http:/www.comunidad.madrid/protecciondedatos&quot

