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PROGETTO HELP UKRAINE 

INFORMATIVA PRIVACY BREVE 

Titolare del Trattamento 
FONDAZIONE AVSI ONLUS-ONG, con sede legale in Via Padre Vicinio da Sarsina 216 - 47521 Cesena - C.F. n. 81017180407. Mail: 
fondazione.avsi@avsi.org  
DPO: CONSULENTI PRIVACY SRL, con sede legale in Via Valentini n. 11, C.F. e P. IVA 04391970409, Tel. 0541 1798723, E-mail info@iconsulentiprivacy.it, PEC 
consulentiprivacy@postaleg.it - indirizzo DPO per FONDAZIONE AVSI ONLUS – ONG: dpo@avsi.org 
 
Tipologia di soggetti interessati 
L’interessato è colui che è reso identificabile dai dati raccolti. In tal senso, nell’ambito del presente progetto vengono raccolti i dati di due 
diverse categorie di soggetti: 1-famiglie ospitanti; 2- beneficiari. 
Tipologia dei dati personali raccolti 
I dati personali che AVSI raccoglie, per il tramite del suo Responsabile del trattamento, riguardano principalmente l’anagrafica delle 
famiglie ospitanti e dei beneficiari, la data di nascita, la nazionalità, informazioni in merito all’istruzione, agli interessi personali , e tutte le 
informazioni che possono risultare utili per promuovere il progetto. 
E’ poipossibile che AVSI, per il tramite del proprio Responsabile del trattamento, si trovi a trattare alcuni dati particolari come, ad esempio, 
quelli relativi ad allergie e a particolari condizioni di salute che è necessario comunicare alla famiglia ospitante. 
Finalità del Trattamento 
I dati degli interessati saranno trattati per le seguenti finalità: 
a) Accoglienza e colloquio conoscitivo - Analisi delle caratteristiche della persona e delle particolari esigenze del beneficiario nonché delle 
famiglie ospitanti. 
b) Inserimento – Individuazione della famiglia più adatta ad ospitare il beneficiario. 
c) Gestione rapporto – Nel corso del rapporto instaurato tra famiglia e beneficiario, il Titolare ed il Responsabile raccoglieranno opinioni 
ed esigenze delle parti e gestiranno eventuali richieste. Tale attività di gestione potrebbe confluire in un report periodico e/o finale da 
fornire anche ai finanziatori del progetto. 
Base giuridica e conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia risulta necessario per garantire l’esecuzione dei servizi a favore del beneficiario. Il 
trattamento di dati personali non particolari si fonda sul principio espresso dall’ Art. 6 del Regolamento, secondo il quale il trattamento di 
dati personali è lecito se necessario all’esecuzione di un contratto o di un accordo precontrattuale di cui l’interessato è parte (art. 6 
lett. b GDPR). 
Inoltre, ai sensi dell’art. 6 lett. c GDPR, tratteremo i dati personali comuni (nome, cognome, indirizzo ecc.) qualora necessario per adempiere 
ad un obbligo di legge imposto ad AVSI. 
Con riferimento al trattamento di dati particolari si comunica che gli stessi verranno trattati in base all’art 9 comma 2 lett c) del GDPR ed 
in particolare per tutelare un interesse vitale dell'interessato o di un'altra persona fisica qualora l'interessato si trovi nell'incapacità 
fisica o giuridica di prestare il proprio consenso. Non è quindi richiesto alcun consenso. 
Invio dei dati 
Esclusivamente per le finalità sopra indicate, i dati dei beneficiari potrebbero essere trasmessi a: 
PERSONE AUTORIZZATE AL TRATTAMENTO, RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO, quali Società che erogano servizi informatici es: cloud, 
e-mail e raccolta dati on line nonché partner esterni con cui collaboriamo per l’esecuzione del Progetto. Infine possono essere inviati a 
soggetti “destinatari” i quali agiscono in qualità di titolari autonomi (es: scuole, pubbliche amministrazioni, ASL ecce cc) 
I dati non saranno inviati in paesi terzi salvo utilizzo dei meccanismi di garanzia individuati dal GDPRDiritti dell'interessato 
All’interessato è riconosciuto il diritto di accedere, opporsi e di chiedere modifica in relazione al trattamento dei dati effettuato da AVSI. 
Infine gli è riconosciuto il diritto di presentare reclamo e segnalazione al Garante Privacy. 
Per accedere all’informativa estesa si prega di visitare il seguente QR CODE 
 

 
 
 

 

mailto:fondazione.avsi@avsi.org
mailto:info@iconsulentiprivacy.it
mailto:consulentiprivacy@postaleg.it
mailto:dpo@avsi.org


2 
 

КОРОТКА ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ 

Отримувач персональних даних: 

FONDAZIONE AVSI ONLUS-ONG, юридична адреса: Via Padre Vicinio da Sarsina 216 - 47521 Cesena – Фіскальний код 81017180407. 

Електронна адреса:  fondazione.avsi@avsi.org 

Відповідальний за обробку та захист даних: CONSULENTI PRIVACY SRL, юридична адреса: Via Valentini n. 11, код платника податків 

04391970409, Тел. 0541 1798723, електронна адреса info@iconsulentiprivacy.it, Сертифікована електронна пошта - 

consulentiprivacy@postaleg.it, електронна адреса Відповідального за обробку та захист даних для FONDAZIONE AVSI ONLUS – ONG: 

dpo@avsi.org 

Типологія зацікавлених осіб 

Зацікавленою особою є та особа, яку можна ідентифікувати за допомогою зібраних даних. В контексті даного проекту проходить збір 

даних за двома категоріями осіб: 1 – сім’ї, які приймають, 2 – бенефіціари. 

Типологія зібраних персональних даних 

Персональні дані, які збирає AVSI за допомогою послуг Відповідального за обробку та захист даних стосуються насамперед анаграфічних 

даних сімей, які приймають та бенефеціарів. Серед таких даних є дата народження, національність, основна інформація щодо отриманої 

освіти, особистих інтересів та тієї інформації, що може виявитись корисною у проcуванні проекту. Можливо також що AVSI через 

послуги Відповідального за обробку та захист даних може оброблювати деякі специфічні дані, наприклад ті, що стосуються харчових 

алергій та особливостей стану здоров’я, необхідних повідомити сім’ї, що приймає. 

Мета Обробки даних 

Дані зацікавлених осіб будуть оброблені з такими цілями: 

А) Прийняття в сім’ю та співбесіда з метою знайомства – Аналіз характеристик людини та особливих потреб бенефіціара та сімей, що 

приймають. 

b) Інтеграція – виявлення сім’ї, яка найбільше відповідає запитам бенефіціара. 

c) Ведення стосунків – в ході встановлених між бенефіціаром та сім’єю відносин, Отримувач персональних даних та Відповідальний за 

обробку та захист даних збиратимуть думки та потреби Сторін та керуватимуть подальшими запитами. Така діяльність може вплинути 

на періодичний та / або остаточний звіт, що подається спонсорам проекту. 

Юридична база та збір даних в базі 

Збір даних не є обов’яковим, але є необхідним для гарантії виконання послуг на користь бенефіціара. Обробка неспецифічних 

персональних даних заснована на принципі, викладеному Ст. 6 Статуту, згідно з яким обробка персональних даних є правомірною, якщо 

це необхідно для виконання договору або переддоговірної угоди, стороною якої є зацікавлена особа (ст. 6 пункт b Загального 

регламенту з захисту даних). 

Окрім того, на основі ст. 6 пункту с Загального регламенту з захисту даних, персональні дані (ім’я, прізвище, адреса і т.д.) обробляються 

якщо це необхідно для виконання юридичного зобов’язання, покладеного на AVSI.  

Посилаючись на ймовірність обробки специфічних даних повідомляється, що останні будуть оброблені на основі ст. 9 підрозділу 2 пункту 

с Загального регламенту з захисту даних та в особливості для охорони життя зацікавленої особи або іншої фізичної особи у випадку, 

якщо зацікавлена особа виявиться в ситуації юридичної або фізичної нездатності в наданні своєї згоди. В таких випадках згода на збір 

даних може не надаватись. 

Передача даних  

Персональні дані бенефіціарів можуть бути передані виключно з вищевказаною метою до наступних категорій осіб: 

ОСОБИ, УПОВНОВАЖЕНІ НА ОБРОБКУ ДАНИХ, ВІДПОВІДАЛЬНІ ЗА ОБРОБКУ ТА ЗАХИСТ ДАНИХ, тобто Компанії, які надають 

інформаційні послуги через такі сервіси: cloud, електронна адреса та збір даних в онлайн режимі а також зовнішні партнери, з якими ми 

співпрацюємо для виконання Проекту. Окрім цього, дані можуть бути передані «обраним» суб’єктам, які діють як самостійні отримувачі 
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даних (серед яких наприклад, школи, державні установи, санітарні центри тощо). Дані не передаються до третіх країн за умови 

дотримання гарантій, вказаних в Загальному регламенті з захисту даних. 

Права зацікавлених осіб 

За зацікавленою особою визнається право доступу, право відмови та право на запит про внесення змін до персональних даних, зібраних 

AVSI. Також за такою особою залишається право подати скаргу та повідомлення про випадок Гаранту конфіденційності. 

Щоб отримати доступ до детальнішого описання політики конфіденційності просимо перейти за QR кодом: 

 
 

 
 
 

 

 


