
  
  

Вказівки центру зайнятості району Еннепе-Рур (JC EN) з захисту 
даних  
  

Інформація центру зайнятості EN згідно зі ст. 13 та 14 Загального регламенту 

щодо захисту даних (ЗРЗД)  

Відповідальна особа  
ландрат району Еннепе-Рур   
Hauptstr. 92, 58332 Schwelm (Швельм)   
Тел.: 02336 93-0  
Ел. пошта: verwaltung@en-kreis.de  

Посадова особа із захисту 

даних  
Посадова особа із захисту даних району Еннепе-
Рур  
Тел.: 02336 93-2329   
Ел. пошта: datenschutz@en-kreis.de  

Ціль/цілі обробки даних  Виконання завдань згідно з SGB II та додатковими 
частинами Соціального кодексу, до яких належить:  

 допомога для забезпечення засобів до існування  
 соціальна інтеграція, наприклад, допомога для 

початку роботи / професійної освіти  
 консультації  
 професійна активізація або підвищення 

кваліфікації  

Важлива правова 

підстава/важливі правові 

підстави  

 Ст. 6 абз. 1 c) ЗРЗД в поєднанні з §§ 67 ff. SGB X  
 Частина перша Соціального кодексу (SGB I)  
 Частина друга Соціального кодексу (SGB II)  
 Частина третя Соціального кодексу (SGB III)  
 Частина десята Соціального кодексу (SGB X, 

наприклад, § 75 SGB X)  



Отримувачі та категорії 

отримувачів даних   Отримувачами даних є:   

 Федеральне агентство праці (анонімізовані дані 
для статистичних цілей)  

 Орган соціального страхування (наприклад, для 
вимог про відшкодування, здійснення  
автоматизованої синхронізації даних або для 
протидії зловживання допомогою)  

 поштова компанія Post AG (наприклад, поштова 
адреса для відправлення листів)  

 постачальники послуг на ринку праці  
 Федеральна служба у справах міграції та 

біженців (BAMF)  
 Роботодавці в рамках процесу посередництва  

медичні/психологічні експертні центри, 
наприклад, районний відділ охорони здоров’я  

 Компанія InWIS Forschung & Beratung GmbH 
(науково-дослідний інститут, наприклад, 
дослідження щодо  
довготривалого безробіття)  
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Період та терміни зберігання   Як правило:  

 10 років для даних, необхідних для отримання 
послуг, грошової та соціальної допомоги згідно з 
SGB II після завершення справи. Справа 
вважається завершеною, якщо потреба в 
допомозі відпала або зникло право на 
отримання допомоги.  

 13 років при фінансуванні Європейським 
соціальним фондом, після завершення випадку 
фінансування  

 30 років в разі відкритих вимог JC EN  
(вимога про повернення/відшкодування/позику), 

згідно з положеннями Цивільного 

процесуального кодексу та Цивільного кодексу 

(строк давності)  



Права суб'єктів даних  

Суб'єкти даних мають наступні права, якщо 
виконані законні та персональні умови:   

 право на інформацію про персональні дані, які 
обробляються   

 право на перегляд документів відповідно до 
процесуальних положень   

 право на виправлення невірних даних   
 право на видалення або обмеження обробки 

даних   
 право на заперечення проти обробки даних 

через особливі обставини   
 право на подачу скарги до органу нагляду у разі 

порушень положень захисту даних  

Компетентний орган нагляду  
Посадова особа із захисту даних та свободи 
інформації землі Північний Рейн-Вестфалія   
Kavalleriestr. 2-4   
40213 Düsseldorf (Дюссельдорф)   
Телефон 0211 / 38424-0   
Факс 0211 / 38424-10   
Ел. пошта: poststelle@ldi.nrw.de   
Адреса в Інтернеті: http://www.ldi.nrw.de  
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