Повідомлення про обробку персональних даних
Це Повідомлення описує як здійснюється обробка персональних даних користувачів, коли вони
використовують мобільний застосунок «Розмінування України» (далі – Застосунок) або веб-сайт
https://mine.dsns.gov.ua (далі – Сайт).

Про нас
Розмінування України – це Сервіс, який спрямований на створення інформаційно-комунікаційної
платформи між органами Державної служби України з надзвичайних ситуацій (далі – ДСНС) та
громадянами в межах вжиття заходів, спрямованих на розмінування території України.
Володільцем персональних даних, що обробляються за допомогою Сервісу є Державна служба
України з надзвичайних ситуацій (01030, м. Київ, вул. Олеся Гончара, буд. 55а).

Які дані ми обробляємо?
Дані про авторизацію:
•

Прізвище ім’я по батькові

•

Адреса реєстрації

•

Електронна пошта

•

РНОКПП

•

Реквізити паспорту

Дані, що надаються користувачами
•

Прізвище ім’я по батькові

•

Номер телефону

•

Геолокація

•

Фото, відео та аудіоматеріали, що надаються при використанні Сервісу

Технічні дані
•

Технічні дані про користування Сервісом, необхідні для його роботи (пристрій, браузер, дата та час
доступу тощо).

Мета обробки персональних даних
Сервіс обробляє персональні дані для таких цілей:
•

Обробка запитів користувачів та комунікація з користувачами

•

Вжиття заходів, спрямованих на розмінування території України

•

Забезпечення роботи Сервісу, його технічної підтримки та покращення

Передача та зберігання даних
З метою та в обсязі, необхідному для досягнення мети обробки даних, Сервісом здійснюється передача
даних до ДСНС.
Передача даних здійснюється виключно в межах території України. Сервісом забезпечується належний
захист персональних даних відповідно до вимог українського законодавства.
Передача даних третім особам здійснюється лише на підставі однозначної згоди користувача, крім
випадків коли така передача дозволена законом або здійснюється в інтересах національної безпеки,
економічного добробуту та прав людини.
Персональні дані зберігаються за адресою: Україна, 01030, м. Київ, вул. Олеся Гончара, буд. 55а

Дані зберігаються протягом строку, необхідного для досягнення мети обробки, але у будь-якому
випадку строк обробки (зберігання) персональних даних не перевищує 3 років.

Права користувачів щодо персональних даних
Користувачі, як суб'єкти персональних даних, наділені всіма правами, які передбачені ст. 8 Закону
України «Про захист персональних даних», зокрема:
•

Знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх даних, мету їх обробки, володільця чи
розпорядника, а також умови надання доступу до даних

•

Отримувати доступ до власних персональних даних

•

Пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення власних персональних даних

•

Вмотивовано заперечувати проти обробки власних персональних даних

•

Відкликати згоду на обробку власних персональних даних, якщо дані обробляються на підставі
згоди

•

Знати механізм автоматичної обробки персональних даних

•

На захист від автоматизованого рішення, яке має для користувача правові наслідки

•

Звертатися зі скаргами до Уповноваженого ВРУ з прав людини або до суду

Для того аби скористатись правом на видалення власних персональних даних, необхідно написами
запит на електронну пошту (mcgr@dsns.gov.ua). Ми розглянемо запит на видалення даних
протягом 30 днів з моменту початку обробки такого запиту.

Контакти
Адреса електронної пошти для комунікації з Сервісом
mcgr@dsns.gov.ua
Контактний телефон
+380574068329

