
Вступ 

Метою цього повідомлення про конфіденційність є інформування Вас щодо процедур 
органів місцевої влади Кембриджшира (Cambridgeshire) з обробки персональних даних 
з метою забезпечення програми спонсорства та спільної мети надання житла тим, хто 
тікає від війни в Україні. Органами місцевої влади є: 

• Рада графства Кембриджшир (Cambridgeshire County Council); 

• Міська рада Пітерборо (Peterborough City Council); 

• Міська рада Кембриджа (Cambridge City Council); 

• Рада району Іст-Кембриджшир (East Cambridgeshire District Council); 

• Рада району Фенленд (Fenland District Council); 

• Рада району Гантінгдоншир (Huntingdonshire District Council); 

• Рада району Саут-Кембриджшир (South Cambridgeshire District Council). 

Ми можемо отримувати та передавати інформацію про тих людей, які спонсорують 
заявників на отримання візи, а також тих, хто шукає притулку у Великій Британії. 
Департамент з вирівнювання дисбалансу, житлових та комунальних послуг (Department 
for Levelling Up, Housing and Communities, DLUHC) та Міністерство внутрішніх справ 
(Home Office) виступають як розпорядники персональних даних для Homes for Ukraine 
програми спонсорства візи. Їхнє повідомлення про конфіденційність можна знайти тут: 
https://www.gov.uk/guidance/homes-for-ukraine-visa-sponsorship-scheme-privacy-notice 

У цьому повідомленні надається пояснення щодо того, як органи місцевої влади 
працюють у цій частині програми, а також як працюємо всі ми разом для допомоги у 
задоволенні наявних потреб. Воно включає пояснення, які саме персональні дані 
збираються, для чого, у кого та кому вони будуть передаватися. Також у ньому є розділ 
про Ваші права та про те, як Ви можете зв’язатися з нами, щоб скористатися цими 
правами. 

Яка інформація мається на увазі? 

Законодавство визначає «персональні дані» як інформацію, яка прямо чи 
опосередковано ідентифікує особу. Це може означати ім’я, адресу, дату народження, 
номер соціального страхування (National Insurance Number), IP-адресу або генетичні 
дані. Деякі персональні дані раніше називалися конфіденційними персональними 
даними, але тепер вони називаються спеціальними категоріями персональних даних. 
Вони все ще включають такі типи інформації, як етнічна приналежність, релігійні 
переконання та інформація про стан здоров’я. 

Які персональні дані ми збираємо і чому? 

Департамент з вирівнювання дисбалансу, житлових та комунальних послуг (DLUHC) та 
Міністерство внутрішніх справ збирають цю інформацію від спонсорів для реалізації 
програми спонсорства візи Homes for Ukraine з метою зіставлення потенційних 
спонсорів із заявниками на отримання візи та надання заявникам відповідного місця для 
проживання. 

У випадку, якщо буде знайдено відповідне збігання, ця інформація передається 
місцевим органам влади для забезпечення розміщення у відповідних місцевих 
помешканнях. Це означатиме, що приїзд відбувся, та органи місцевої влади проведуть 
перевірку в Службі розкриття даних про судимість і заборону займати державні посади 
(DBS) та факт розміщення. 

До типів персональних даних, які можуть бути зібрані, відносяться: 
• ім’я/псевдонім; 

• адреса; 

quot;https:/homesforukraine.campaign.gov.uk/%26quot
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• дата народження; 

• адреса електронної пошти; 

• номер стаціонарного/мобільного телефону; 

• інформація про нерухомість (кількість спалень тощо); 

• наявність у спонсора дозволу на перебування у Великій Британії більше 6 місяців; 

• паспортні дані спонсора; 
• повна адреса спонсора у Великій Британії та тривалість його перебування за цією 

адресою; право спонсора на перебування у Великій Британії більше 6 місяців; 
зовнішні дані спонсора; 

• імміграційний статус спонсора; 
• особи, які проживають в одному помешканні зі спонсором (або ті, що дають 

спонсору рекомендацію); 
• наведені вище відомості про осіб, рекомендованих як спонсори іншим суб’єктом 

даних, що пропонує допомогу через DLUHC; 
• потенційні члени сімей заявників, включаючи дітей; 
• номер паспорта (і пов’язані дані); 
• дані заявки на отримання візи, які за інших підстав зібрані Міністерством 

внутрішніх справ; адреса перебування основного заявника, якщо не проживає зі 
спонсором; 

Типи персональних даних спеціальної категорії або дані про кримінальні правопорушення 
можуть включати: 

• стать; 
• результати або відмітка про проходження перевірки на здійснені правопорушення 

та безпечність місця перебування; 
• дані про стан здоров’я; 
• потреби в спеціальній освіті; 

Як буде використовуватися Ваша особиста інформація? 

Ця інформація буде використовуватися для оцінки місцевих помешкань та перевірки їх 
на відповідність. Це включатиме перевірку на відповідність умовам проживання та 
безпечність перебування. Районна та міська ради проводитимуть DBS-перевірки, і в 
разі виявлення даних про порушення таку особисту інформацію буде передано до 
Міжвідомчого центру захисту (Multi-Agency Safeguarding Hub, MASH) при Раді графства 
Кембриджшир та Міській раді Пітерборо для прийняття рішення про придатність місця 
розміщення. У разі наявності приводу для занепокоєння щодо безпеки ця інформація 
також може передаватися службам соціального захисту дітей та дорослих як Ради 
графства Кембриджшир, так і Міської ради Пітерборо. Законодавство зобов’язує місцеві 
ради передавати таку інформацію, якщо існує привід для занепокоєння щодо безпеки, 
та за таких обставин вони не повинні отримувати Вашу згоду на передачу Вашої 
інформації. 

Місцеві ради також будуть передавати інформацію про фізичних осіб з метою надання 
підтримки та допомоги в отриманні освітніх послуг, житла або виплати соціальної 
допомоги. У разі необхідності відповідна місцева рада надасть вам пояснення щодо 
того, як використовується Ваша особиста інформація та кому вона передається. Це 
дасть змогу пропонувати вам відповідні послуги. 

Законні підстави для обробки даних 

Відповідно до законодавства про захист даних повинні бути визначені законні підстави 
для обробки персональних даних. Відповідно до Загальних положень про захист даних 
у Великій Британії (UK GDPR) використовуються наступні законні підстави для обробки 
персональних даних: Стаття 6(1)(e) UK GDPR — обробка необхідна для виконання 



завдання, яке виконується в суспільних інтересах або під час здійснення офіційних 
повноважень. 

Також можуть оброблятися спеціальні категорії персональних даних, які можуть 
включати інформацію про політичні погляди, стан здоров’я, сексуальну орієнтацію, 
релігійні переконання та біометричні дані. Підставою проведення такої обробки є Стаття 
9(2)(g) UK GDPR — обробка необхідна з причин, що становлять значний суспільний 
інтерес. 

Від кого ми отримуємо та кому передаємо інформацію? 

Кому та для чого ми передаємо інформацію, залежить від того, яку послугу ви 
отримуєте. Інформація передається, якщо це дозволено, установам, які надають вам 
послуги та такими установами серед іншого можуть бути: 

• інші, не названі вище, органи місцевої влади; 
• поліція; 
• правоохоронні органи; 
• центральні органи влади, такі як DLUHC або Міністерство внутрішніх справ; 
• Служба розкриття даних про судимість і заборону займати державні посади (DBS); 
• органи охорони здоров’я та соціального забезпечення; 
• надавачі житла; 
• служба пожежної охорони; 
• суди; 
• регулятивні органи, такі як Управління стандартами в освіті (OFSTED); 
• уповноважені постачальники послуг; 
• заклади шкільної освіти. 

Ми співпрацюємо з низкою партнерів для надання послуг. Це можуть бути державні 
департаменти, такі як Національна служба охорони здоров’я (NHS) або місцеві надавачі 
медичних послуг, як-от лікарі загальної практики; це може бути Поліція або Міністерство 
труда та пенсій. Ви будете проінформовані щодо того, кому передається Ваша 
інформація і для чого, якщо це доречно. 

Вашу інформацію може бути надано таким іншим установам або організаціям, як це 
дозволено або вимагається законом, наприклад, щоб дозволити їм виконувати свої 
законні обов’язки, або, якщо це необхідно, для запобігання заподіяння шкоди вам або 
іншим особам. 

Як довго зберігається Ваша інформація? 

Відповідно до Закону про захист персональних даних ми зобов’язані зберігати 
інформацію стільки, скільки потрібно. Проте в ньому не зазначено, як довго повинна 
зберігатися спеціальна інформація. Це буде залежати від виду послуг, які ви отримаєте 
від ради. 

Що стосується отримання візи, це буде протягом двох років з моменту закриття сайту, 
якщо DLUHC не визначить, що її подальше збереження не є необхідним до цього 
моменту. 

Захист 

Ми використовуємо відповідні технічні, організаційні та адміністративні заходи безпеки 
для захисту будь-якої інформації, що зберігається в наших записах, від втрати, 
неправомірного використання та несанкціонованого доступу, розкриття, зміни та 
знищення. Уся інформація буде передаватися та надійно зберігатися у Великій 
Британії. У нас є письмові процедури та політики, які регулярно перевіряються, та 



результати таких перевірок розглядаються на вищому рівні. 

Автоматизоване прийняття рішень або профілювання 

Жодне рішення щодо Вас, що матиме значний вплив на Вас, не буде прийматися 
виключно на основі автоматизованого прийняття рішень (де рішення щодо Вас 
приймається за допомогою електронної системи без участі людини). 
 
Ваші права 

Стосовно всього вищезазначеного, Ви можете запросити доступ до інформації про Вас, 
яку ми зберігаємо. Це називається Запитом суб’єкта даних на доступ, і цей запит 
необхідно подавати в письмовій формі. Для спрощення цієї процедури підготовлено 
форму, яку можна завантажити та заповнити: Форма запиту суб’єкта даних на доступ 
(Data Subject Request Form), вам потрібно буде надати підтвердження особи. Ми 
повинні надати вам відповідь упродовж одного календарного місяця (однак, якщо ми 
вважаємо, що запит є складним, ми можемо попросити продовжити цей термін). 

Якщо надана нами інформація неправильна, Ви повинні написати нам і повідомити, яка 
інформація є неправильною, і попросити її виправити. Якщо ми не згодні з тим, що 
інформація є неправильною, Ви можете попросити нас зафіксувати Вашу незгоду. Ця 
послуга є безкоштовною, однак плата може стягуватися, якщо запит вважається явно 
необґрунтованим або надмірним, особливо якщо він повторюється. За певних обставин 
може статися так, що Ваш запит буде відхилено, та якщо це станеться, ми напишемо 
Вам та повідомимо про це. 

Якщо у Вас виникли запитання, звертайтеся за електронною адресою: 
dataprotection@eastcambs.gov.uk 

Скарги 

Якщо Ви незадоволені тим, як Ваша інформація була зібрана, використана або 
збережена, Ви можете подати скаргу до Управління уповноваженого з питань 
інформації (Information Commissioner’s Office, ICO). Управління уповноваженого з 
питань інформації — це незалежний орган у Великій Британії, створений для захисту 
інформаційних прав. Його роль полягає у захисті інформаційних прав у суспільних 
інтересах. З ним можна зв’язатися наступним чином: 
The Information Commissioner’s Office 
Wycliffe House, Water Lane 
Wilmslow, Cheshire 
SK9 5AF 
телефон: 01625 545700 
http://www.ico.org.uk 
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