ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
Відповідно до положень європейського та національного законодавства про захист
персональних даних, повідомляємо, що Банк Італії (з адресою: Віа Націонале 91, м. Рим) здійснює
обробку персональних даних переміщених осіб з України, збір яких відбувається у рамках обміну
готівкової гривні на банкноти у євро з метою надання допомоги переселенцям з України у задоволенні
їхніх потреб в межах лімітів конвертації, встановлених національною схемою обміну, прийнятою з цією
метою.
Обробка вищезгаданих даних здійснюється Банком Італії для виконання поставленого йому
завдання, що становить суспільний інтерес, на підставі положень вищевказаної національної схеми
обміну, зазначеної в статті 47 Декрет-закону № 50 від 17 травня 2022 року, прийнятого з метою
виконання Рекомендації 2022/C166/01 Ради Європейського Союзу від 19 квітня 2022 року.
Для реалізації вищезазначеного Банк Італії використовує свої відділення. З цією метою
працівники здійснюють обробку даних осіб, які звертаються із запитом про надання послуги обміну
банкнот та відповідають за збір даних та занесення їх до спеціальної ІТ-платформи, яку було створено
з метою виконання ініціативи підтримки переселенців з України. Цю платформу надає для
користування Європейський Центральний Банк («ЄЦБ»), призначений Банком Італії відповідальним за
обробку даних.
У випадку, якщо запит про обмін подається неповнолітнім через батьків або уповноваженого
опікуна (у разі неповнолітнього без супроводу), крім даних неповнолітнього, внесених до платформи,
наданої ЄЦБ, збираються також дані одного з батьків або опікуна та зберігаються поза платформою з
вживанням відповідних технічних та організаційних заходів; у разі делегування третій особі дані
уповноваженої особи збираються та зберігаються таким же чином.
Зібрані персональні дані будуть зберігатися протягом терміну реалізації вищезазначеної
національної схеми обміну і в будь-якому випадку мають забезпечити можливість виконання дій,
передбачених в ній.
Дані можуть бути доведені до відома Голови Служби Управління грошовим рухом Банку Італії
та уповноважених працівників ЄЦБ, які мають право доступу до спеціалізованої ІТ-платформи. Дані
можуть бути розкриті третім особам лише у випадках, передбачених законом або регламентом.
Зацікавлені сторони можуть звернутися до Контролера даних – Банка Італії - Організаційної
служби - адреса: Віа Націонале 91, 00184 - м. Рим, електронна пошта: org.privacy@bancaditalia.it , щоб
скористатися правом на доступ до персональних даних, а також іншими правами, визнаними законом,
включаючи право на отримання, виправлення або інтеграцію даних, а також скасування, перетворення
в анонімну форму або блокування даних, що обробляються з порушенням закону, і правом відмовити
повністю або частково, з законних причин, у обробці даних.
З особою, відповідальною за захист даних, від Банка Італії можна зв'язатися за адресою: Віа
Націонале
91,
00184
м.
Рим
або
за
наступною
електронною
поштою:
responsabile.protezione.dati@bancaditalia.it.
Якщо суб'єкт даних вважає, що обробка його/її даних здійснюється з порушенням закону, він
може подати скаргу до Гаранта конфіденційності.

