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Інформація щодо захисту даних для фото- та відеозаписів у рамках 
програми наставництва Balu und Du 

1. Відповідальна особа 

Balu und Du e.V. разом з місцевим постачальником Balu und Du, що є відповідальними за 
обробку ваших даних (надалі разом іменовані: «ми» або «нас»). Контактні дані Balu und 
Du e.V.: Balu und Du e.V. | Офіс | Георгштрасе 7| 50676 Кельн | Німеччина | Ел. пошта: 
info@balu-und-du.de | www.balu-und-du.de. Ви можете знайти контактні дані місцевого 
представника Balu und Du на нашому веб-сайті за адресою: www.balu-und-du.de/standorte. 
Якщо ви маєте запитання щодо захисту даних, звертайтесь до Balu und Du e.V. і місцевого 
представника Balu und Du в будь-який час. 

2. Мета та правова підстава 

Метою обробки є публікація фотознімків та відеоматеріалу відповідно до наданої згоди на 
публікацію фотознімків та відеоматеріалу. Правовою підставою є дана згода, Ст. 6, п. 1U, 
абз. 1, літ. а) Загального регламенту про захист даних (GDPR).  

3. Розкриття ваших даних 

Передача ваших персональних даних для інших цілей, крім узгодженої публікації, буде 
здійснюватися лише за наявності відповідної правової підстави. Наприклад, серед таких 
цілей може бути надання підтримки з боку постачальників послуг у рамках обробки даних 
за дорученням згідно Ст. 28 GDPR. 

4. Термін зберігання 

Ваші дані зберігатимуться доти, доки ви використовуєте записи, або до моменту 
відкликання Вашої згоди. 

5. Ваші права 

Стосовно ваших персональних даних, які ми отримуємо, Ви маєте наступні права: 

• Право на отримання 
• Право на виправлення або видалення 
• Право на обмеження обробки 
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• Право на заборону обробки 
• Право на переносимість даних. 

Оскільки ми здійснюємо обробку ваших персональних даних з огляду на баланс інтересів 
(Ст. 6, п. 1, стор. 1, літ. f) GDPR), ви можете відмовитись від обробки. У разі відмови 
просимо Вас пояснити, чому ми не повинні обробляти ваші персональні дані згідно зі 
встановленим порядком. У разі вашої обґрунтованої відмови ми розглянемо питання та 
припинимо чи змінимо порядок обробки даних, або надамо пояснення щодо причин, з яких 
ми зобов’язані продовжувати обробку даних. Безумовно, ви можете в будь-який час 
відмовитись від обробки ваших персональних даних в рекламних цілях. Ви можете 
повідомити нам про свою відмову за контактними даними, зазначеними в пункті 1. 

Ви також маєте право подати скаргу до органу з нагляду за додержанням законодавства 
щодо захисту персональних даних стосовно обробки нами ваших персональних даних. Це 
також стосується органу з нагляду за додержанням законодавства щодо захисту даних, 
що є відповідальним за розпорядника даних: Державний комісар із захисту даних Нижньої 
Саксонії, Принценштрасе 5, 30159, Ганновер, Німеччина, телефон: +49 (0)511 / 120 45 00, 
Електронна пошта: poststelle@lfd.niedersachsen.de. 

6. Інформація щодо спільної відповідальності 

Зобов'язання, що витікають із спільної відповідальності, ми зафіксували у письмовій 
формі в рамках договору, укладеного між Balu und Du e.V. і місцевим представником Balu 
und Du: 

• Відповідно до досягнутої домовленості, під час збору даних місцевий представник Balu und Du 
зобов’язаний надати вам, як суб’єкту даних, обов’язкову інформацію згідно Статей 13 та 14 
GDPR, а також ознайомити вас зі змістом важливих частин угоди щодо спільної 
відповідальності (Ст. 26 (2) GDPR). 

• Договірна сторона, що отримує відповідний запит, відповідає за обробку запитів і прав суб’єктів 
даних (Статі 15 - 22 GDPR), а також за інформування суб’єктів даних про заходи, що були або 
не були вжиті у відповідь на запит згідно Статей 15 - 22 GDPR. 

• Нарешті, згідно з угодою, кожна з договірних сторін відповідає за інформування суб’єктів даних 
у разі порушення використання персональних даних (Ст. 34 GDPR), залучення та аудит 
обробників даних (Ст. 28 GDPR) та сповіщення компетентного контролюючого органу про 
порушення використання даних (Ст. 33 GDPR). 

• Як Balu und Du, так і місцеві представники Balu und Du e.V. зобов'язані визначити технічні та 
організаційні заходи (Ст. 32 GDPR), а також вести реєстр видів діяльності з обробки даних  
(Ст. 30 GDPR). 
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Ви маєте право на захист своїх прав, передбачених Статтями 13, 14 та 15 GDPR, 
незалежно від сфер відповідальності, визначених в угоді про спільну відповідальність у 
внутрішніх відносинах, за вашим вибором з Balu und Du або місцевим представником Balu 
und Du e.V. 

 




