БЛАНК ЗГОДИ

Агентство Європейського Союзу із захисту фундаментальних прав (надалі FRA або Агентство) обробляє
ваші персональні дані відповідно до Регламенту 2018/1725 про захист фізичних осіб щодо обробки
персональних даних установами, органами, офісами та агентствами Євросоюзу.
Ми просимо вашої згоди на обробку такої інформації:
Опитування серед українських біженців FRA
Просимо Вас заповнити цю анкету в рамках Опитування серед українських біженців, яке проводить
Агентство. Ми хочемо дізнатися більше про досвід, думки, почуття та погляди людей стосовно їхньої
ситуації в новій країні проживання. Сподіваємося, що з вашою допомогою ми зможемо покращити
становище для вас та інших людей, які виїхали з України. Ми аналізуватимемо дані на основі відповідей,
які отримаємо. Знеособлені дані 1можуть передаватися третім особам для наукових цілей, щоб наукова
спільнота могла скористатися зібраними даними для вивчення того, як досвід і думки людей
відрізняються в різних країнах. Результати аналізу будуть доступні в загальному доступі, але ваші відповіді
буде неможливо пов’язати з вами.
Опитування проводитиметься за допомогою інструменту LimeSurvey.
Ми оброблятимемо лише дані, необхідні для вищеперелічених цілей:
- загальні персональні дані:
• Особиста інформація (національність, стать, вік)
• Контактна інформація (електронна пошта - тільки якщо опитування перериватиметься /
пересилатиметься). Електронна адреса респондента/одержувача переадресації зберігається
лише, якщо:
o Якщо ви натискаєте кнопку «Зберегти і продовжити пізніше». Якщо вказано адресу
електронної пошти, вона зберігатиметься, доки респондент не заповнить опитування або
протягом 48 годин після закінчення кінцевого терміну опитування.
o респондент надає одну або декілька електронних адрес, на які ми надішлемо посилання
на додаткове опитування для дітей. Ці електронні адреси не зберігатимуться в наборі
даних Limesurvey після їх введення. Натомість електронні адреси зберігатимуться
протягом 24 годин у базі даних, пов’язаній із вебсайтом FRA, і будуть автоматично
видалені після цього періоду.
o адреси електронної пошти зберігаються постачальником послуг ретрансляції SMTP
FlowMailer протягом 1 року. Метадані електронної пошти зберігаються протягом 3 років.
Flowmailer є підрядником FRA для ретрансляції електронної пошти та повністю відповідає
Регламенту GDPR.
• Дані, що стосуються освіти і навчання: Респондентів опитування просять вибрати загальні
категорії, які, на їхню думку, найкраще відповідають їхній ситуації (наприклад, рівень освіти,
здобуття освіти)

Знеособлені дані означають, що люди, які використовують ці дані, не зможуть ідентифікувати ваші
відповіді та не дізнаються, що ви заповнили опитування.
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•
•

Дані про працевлаштування: Респондентів опитування просять вибрати загальні категорії, які, на
їхню думку, найкраще відповідають їхній ситуації (наприклад, безробітний / самозайнятий і т.д.)
Сімейний стан, спосіб життя та соціальні обставини: Респондентів опитування просять вибрати
загальні категорії, які, на їхню думку, найкраще відповідають їхній ситуації (наприклад,
одружений, проживає з партнером і т.д.)

Особливі категорії персональних даних:
•

Під час опитування можуть також збиратися спеціальні категорії персональних даних, наприклад
інформація про ваше расове чи етнічне походження, мігрантське походження, релігійні чи
філософські переконання, дані про фізичне чи психічне здоров’я, сексуальну орієнтацію та
гендерну ідентичність.

Дані, отримані в результаті опитування, будуть анонімними. Відповіді респондентів на опитування
зберігатимуться в наборі даних. Окремі респонденти не можуть бути ідентифіковані з набору даних.
Результати будуть представлені в агрегованому форматі (наприклад, у відсотках або середніх значеннях),
тому за результатами неможливо буде розпізнати окремих респондентів.
У цьому випадку FRA діє як Контролер ваших персональних даних.
Зверніть увагу, що дані збираються Агентством анонімно. Агентство не зможе ідентифікувати в наборі
даних жодного респондента. Таким чином, Агентство не зможе змінювати та/або видаляти жодні
додаткові збережені дані, які вже будуть знеособлені обробником. З огляду на це, просимо ознайомитися
з останньою редакцією Положення про конфіденційність обробника.
Ви можете скористатися будь-яких зі своїх прав, перелічених вище, звернувшись до відповідального за
захист даних Агентства за адресою: dpo@fra.europa.eu
Ви також маєте право в будь-який час подати скаргу Європейському інспектору із захисту даних. Ви також
отримаєте повідомлення про захист даних із детальною інформацією про те, як Агентство оброблятиме
ваші персональні дані, які ви маєте права та як ви можете ними скористатися.
Дані зберігатимуться на внутрішніх серверах FRA та підрядників у безпечному середовищі із дотриманням
законодавства щодо захисту даних. Зібрані дані будуть знеособлені, тобто всі метадані, які можуть
ідентифікувати особу, будуть видалені. Знеособлені матеріали дослідження зберігатимуться
необмежений час. Електронна пошта респондента зберігатиметься, доки респондент не заповнить
опитування або протягом 48 годин після закінчення кінцевого терміну опитування. Операційні журнали
служби FlowMailer (наприклад, журнали доступу користувачів) зберігаються протягом 30 днів після
терміну зберігання (процес резервного копіювання). Метадані електронної пошти (наприклад, заголовки
та мітки часу) зберігаються протягом 3 років, а вся електронна пошта (включно з електронною адресою)
зберігається протягом 1 року.
Я розумію:
•
•
•
•
•

Мені розповіли про всі деталі дослідження.
Я прочитав/ла інформацію, яка пояснює, що означає брати участь у цьому дослідженні
Я не зобов'язаний/а брати участь, якщо я цього не хочу.
Я можу в будь-який момент зупинити анкетування.
Я не зобов'язаний/а відповідати на всі запитання. Якщо є запитання, на які я не хочу
відповідати або яких я не розумію, я не зобов'язаний/а на них відповідати.

•

•
•
•

Мені пояснили, що я можу звернутися до довіреної людини, якщо я почуваюся погано під
час анкетування.
Для респондентів до 16 років:
Мої батьки / законні опікуни / законні представники знають, що мене просять взяти участь у
цьому опитуванні.
Мої батьки / законні опікуни / законні представники також отримали інформацію про це
опитування.
Мої батьки / законні опікуни / законні представники надали однозначну згоду на мою участь
в цьому опитуванні.

