Українська
Політика конфіденційності
З якою метою обробляються твої персональні дані?
ÖH зберігає та обробляє дані, які ти надаєш в заявці, з метою оцінки придатності до
фінансування та адміністрування затвердженого фінансування.
На якій правовій основі обробляються твої персональні дані?
Обробка твоїх загальних персональних даних, зазначених у заявці, відбувається на
правовій основі законних інтересів ÖH. ÖH зацікавлена у можливості надавати
студентам соціальну підтримку. Будь-які медичні дані, які ти надав/ла в заявці,
оброблятимуться виключно з твоєї згоди.
Кому ÖH передає твої персональні дані?
Окрім соціальних виплат, наданих від ÖH, представники деяких університетів чи
коледжів також дають соціальну підтримку. На вимогу представників цих університетів
чи коледжів можуть бути передані дані заявника (а саме ім’я, номер студента, напрямок
навчання, дата подання заявки, схвалення заявки, сума фінансування). Метою цієї
передачі є виключно уникнення подвійного фінансування від ÖH та представництва
(місцевих) університетів.
Представники Федерального міністерства науки і досліджень можуть перевірити дані
заявника (ім’я, номер студента, напрямок навчання, дата подання заявки, схвалення
заявки, сума фінансування), щоб перевірити, чи використовуються кошти відповідно до
інструкцій.
Як довго ÖH зберігає твої персональні дані?
Персональні дані архівуються через рік після оплати та видаляються через сім років
після оплати. Персональні дані заявників, заяву яких було відхилено, буде видалено
через 2 роки після відмови.
Які права ти маєш у зв'язку з обробкою твоїх персональних даних?
Загальний регламент ЄС про захист даних 2016/679 (GDPR) надає тобі, як
заінтересованій особі, певні права, на які ми вказуємо тобі тут. Зауваж, що права
доповнюють один одного, тому ти можеш лише вимагати виправлення чи доповнення
своїх даних або їх видалення. Відкликання згоди: якщо ÖH зберігає та обробляє твої
персональні дані на основі твоєї згоди, ти маєш право відкликати свою згоду в будьякий час. Однак це не впливає на законність обробки, яка відбулася до моменту
відкликання.
Право на інформацію:
Ти можеш запросити інформацію про походження, категорії, термін зберігання,
одержувачів, мету персональних даних, які обробляє ÖH, та тип обробки. Ти не маєш

цього права, якщо ÖH діє у суверенній якості, і інформація ставить під загрозу
виконання завдання, покладеного на нього законом.
Право на виправлення та видалення:
Якщо ÖH обробляє дані про тебе, які є неправильними або неповними, ти можеш
подати запит на їх виправлення або доповнення. Ти також можеш вимагати видалення
незаконно оброблених даних.
Право на обмеження обробки:
Якщо незрозуміло, чи оброблені дані про тебе є неправильними, неповними чи
обробляються незаконно, ти можеш вимагати обмежити обробку твоїх даних, поки це
питання не буде остаточно з’ясовано.
Право на заперечення:
Навіть якщо твої персональні дані правильні та повні та законно обробляються від ÖH,
ти можеш заперечити проти обробки цих даних.

