РАДА АДВОКАТІВ НЕАПОЛЯ
“ІНІЦІАТИВИ КОНТАКТНИХ ПУНКТІВ ДЛЯ УКРАЇНИ”
Iнформація відповідно до статей 12 та 13 Загального Регламенту про захист
персональних даних ЄС 2016/679
Обʼєкт: Інформація відповідно до статей 12 та 13 Регламенту (ЄС) No. 2016/679
Відповідно до статей 12 та 13 Регламенту ЄС No. 2016/679 (далі – GDPR 2016/679),
який встановлює положення щодо захисту фізичних осіб та інших суб'єктів у зв'язку з
обробкою персональних даних, повідомляємо вам, що надані нами персональні дані
будуть оброблятися відповідно до вищезазначеного та за законом і зобов'язання
щодо конфіденційності, до яких пов'язана COA NAPOLI.
1. Відповідальний за застосування
Відповідальний за застосування це Рада Неаполя, в особі Президента і законного
представника, на даний момент на Avv. ANTONIO TAFURI з адресою офісу в
CENTRO DIREZIONALE NPG
alla Via
telefono 081
734 3737, e-mail
segreteria@avvocati.napoli.it; Pec segreteria@avvocatinapoli.legalmail.it
2.Відповідальний із захисту даних (DPO)
Співробітник із захисту даних (DPO) це DOTT. GIULIANO CAPOCELATRO адрес ЯК
ЗАЗНАЧЕНО ВИЩЕ, телефон ЯК ЗАЗНАЧЕНО ВИЩЕ, факс ЯК ЗАЗНАЧЕНО ВИЩЕ,
електронна пошта ЯК ЗАЗНАЧЕНО ВИЩЕ, pec ЯК ЗАЗНАЧЕНО ВИЩЕ.
3. Мета обробки
Надані вами персональні дані необхідні лише для правильного та повного виконання
діяльності, що надається КОНТАКТНИМ ПУНКТОМ Ради Асоціації Адвокатів
Неаполя на вашу користь.
4. Методи застосування і зберігання.
Обробка буде здійснюватися автоматизованим та/або ручним способом відповідно
до положень статті 32 Регламенту ЄС No. 2016/679 про заходи безпеки особами,
явно призначеними та відповідно до положень статті 29 Регламенту ЄС 2016/679.
Ми вказуємо, що відповідно до принципів законності, обмеження цілей та мінімізації
даних, відповідно до статті 5 Регламенту ЄС No. 2016/679, за умови вашої
добровільної згоди, висловленої внизу цієї інформації, ваші персональні дані будуть
зберігатися протягом часу необхідного для досягнення цілей, для яких вони
збираються та обробляються.
5. Сфера комунікації та поширення
Персональні дані можуть бути доведені до відома осіб відповідальних за
застосування, і можуть передаватися для цілей, зазначених у пункті 1, всім тим
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державним і приватним суб'єктам, яким спілкування необхідне для правильного
виконання цілей, зазначених у пункті 3.
Дані також будуть оброблятися для цілей, передбачених чинним законодавством про
боротьбу з відмиванням грошей.
6. Поширення даних.
Персональні дані не підлягають розголошенню.
7. Передача даних за кордон.
Персональні дані можуть передаватися в країни Європейського Союзу і в треті країни
в рамках цілей, зазначених у пункті 1.
8. Права зацікавленої сторони.
Відповідно до статей 15 (Право на доступ), 16 (Право на виправлення), 17 (Право на
скасування), 18 (Право на обмеження обробки), 20 (Право на переносимість даних) і
21 (Право на протидію) Регламенту ЄС 2016/679, заінтересована сторона може в
будь-який час запросити доступ до персональних даних і виправити або скасувати їх
або обмежити поводження щодо нього або виступити проти його поводження, або
виступити проти його поводження, на додаток до права на переносимість даних,
надіславши письмове повідомлення до Відповідального за застосування.
Суб'єкт даних також може подати скаргу до наглядового органу держави, в якій він
проживає або працює.
Слід зазначити, що також для цілей законодавства про боротьбу з відмиванням
грошей дані, що стосуються послуг, включених до вищезазначеної законодавчої
бази, зберігатимуться відповідно до вимог законодавства протягом десяти років з
моменту закінчення служби.
9. Згода на обробку даних
Відповідно до п. 1 ст. а) Загального регламенту про захист персональних даних ЄС
від 2016/679, з штампуванням підпису в нижній частині цих форм, висловлює вашу
згоду на обробку даних в рамках цілей і модальностей зазначених вище, в межах, в
яких згода S.V. вимагалася законом. Зокрема, висловлюю свою згоду на отримання
персональних даних; передачу даних третім особам, як зазначено в цій інформації.
Ця згода дійсна до письмового відкликання, яке буде надіслано рекомендованим
листом з підтвердженням квитанції.
Отримане повідомлення та дана згода

«____» _____________ 20___ року

ПІДПИС
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I dati sopra riportati nella scheda sono trattati dall'Avvocato__________________________ aderente all'iniziativa

