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1. Головний спосіб мислення 

Штаб-квартира Азіатського фонду добробуту та освіти для біженців (надалі – «RHQ») керує 
веб-сайтом підтримки українських переміщених осіб 
«https://zairyushien02.my.site.com/SupportApplicants/s/portal» (надалі – «цей сайт» та збирає 
інформацією про переміщених осіб з України (надалі – «переміщені особи»), які 
користуються послугами, а також органи місцевого самоврядування, компанії тощо (надалі – 
«прихильники»), які пропонують підтримку, підкоряються закону про захист особистої 
інформації щодо переміщених осіб (закон № 57 від 2003 року, надалі іменований як «закон 
про захист особистої інформації»), та закону про імміграційний контроль і визнання біженців 
(постанова Кабінету міністрів № 319 від 1951 року) та підпорядкованих законів і нормативних 
актів цих законів і нормативних актів. Ми зобов'язуємось збирати, використовувати, надавати 
та ділитися даними відповідно до цієї політики конфіденційності, встановленої відповідно до 
інших законів і нормативних актів. 

У цій політиці конфіденційності «персональна інформація» означає персональну 
інформацію, визначену в статті 2, абзац 1, у законі про захист персональних даних. 

 
2. Обсяг зібраної інформації 
(1) Цей сайт автоматично збирає таку інформацію, як імена доменів в Інтернеті, IP-адреси та 

перегляди цього сайту. Крім того, деякі сторінки, надані цим сайтом, використовують файли 
cookie (інформація, що надсилається із сервера в браузер користувача та зберігається на 
комп’ютері користувача, щоб сервер міг ідентифікувати користувача). Однак жодна 
інформація, яка може ідентифікувати окремих користувачів, не збирається за допомогою 
файлів cookie. 

(2) Коли прихильники звертаються по допомогу переміщеним особам, ми просимо їх вказати 
ім’я прихильника (включаючи представника організації та відповідальну особу), адресу, 
номер телефону, електронну адресу тощо. Крім того, при зверненні фізичних осіб (у тому 
числі ФОП) за підтримкою ми просимо їх надати документи, що посвідчують особу за 
допомогою електромагнітних засобів. 

(3) Коли переміщені особи використовують функцію запиту підтримки на цьому сайті, ми 
просимо їх ввести свою адресу електронної пошти. 

(4) Спілкування між переміщеними особами та прихильниками за допомогою функції 
повідомлень цього сайту може бути перевірено RHQ у будь-який час. 

 



 
3. Мета використання 
(1) Інформація, зібрана на цьому сайті, використовуватиметься для підтримки переміщених 

осіб. Крім того, вся інформація, зібрана на цьому сайті, буде передана в Агентство 
імміграційної служби з метою надання швидкої та надійної допомоги переміщеним особам. 

(2) Інформація, зібрана в 2 (1), буде використовуватися як довідкова інформація для 
безперебійної роботи послуг, що надаються цим сайтом. 

(3) Частина допоміжної інформації, зібраної в 2 (2), буде надана переміщеним особам як 
інформація для підтримки. Вона використовуватиметься під час контакту для підтвердження 
інформації про підтримку та під час підтвердження сумісності з Умовами користування 
українським сайтом підтримки переміщених осіб для прихильників. 

Крім того, інформація, пов’язана із запитами на підтримку, може бути передана державним 
і приватним організаціям тощо, якщо прихильник погоджується використовувати її для 
підтримки переміщених осіб. 

(4) Адреса електронної пошти, зібрана в 2 (3), використовуватиметься для сповіщення про 
запити на підтримку. 

(5) Інформація, зібрана в пункті 2 (4), використовується, щоб переконатися, що немає 
порушення умов користування сайтом підтримки українських переміщених осіб зі сторони 
переміщених осіб чи прихильників. 

 
4. Обмеження використання та надання послуг 

RHQ не використовуватиме інформацію, зібрану на цьому сайті, для цілей, відмінних від 
цілей використання, описаних у пункті 3, за винятком випадків, коли це вимагається законом, 
коли отримано згоду особи, або коли є інші особливі причини. Ми також не надаємо 
інформацію третім особам. Однак статистично оброблена інформація про доступ до цього 
сайту, така інформація, як атрибути користувача тощо, може бути оприлюднена. 

 
5. Заходи безпеки 

RHQ вживатиме необхідних заходів для запобігання витоку, втрати або пошкодження 
зібраної інформації та належного управління зібраною інформацією. 

 
6. Співпраця в аутсорсингу 

Під час роботи цього сайту деякі операції можуть передаватися стороннім виконавцям. У 
цій комерційній організації, після укладення договору щодо захисту персональних даних, ми 
обробляємо персональні дані належним чином у межах, необхідних для чітко визначеної 
мети використання. 

 
7. Сфера застосування 

Ця політика конфіденційності стосується лише цього сайту. Обробка інформації, якою 



обмінюються державні та приватні організації в 3 (3), є відповідальністю кожної організації. 
 
8. Термін зберігання 

RHQ зберігатиме та керуватиме особистою інформацією, отриманою через цей сайт, 
протягом періоду, який вважатиметься необхідним у світлі мети використання. 

 
9. Вибір і доступ 

Якщо ви бажаєте оприлюднити, виправити, додати або видалити особисту інформацію, 
отриману RHQ через цей сайт, або призупинити використання особистої інформації, будь 
ласка, зв’яжіться з нами, використовуючи контактні дані нижче. RHQ пояснить вам необхідні 
процедури, засновані на законі про захист персональних даних. 

Інформація про обліковий запис користувача також зберігається на цьому сайті. Якщо ви 
бажаєте видалити цю інформацію, будь ласка, зв’яжіться з нами відповідно до змісту, 
описаного в розділі «запити» нижче. 

 
10. Інше 

RHQ може переглянути та змінити цю політику конфіденційності. У разі перегляду та зміни 
ми повідомимо вас на цьому сайті. 
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