Відповідальне поводження з персональними даними є найвищим пріоритетом для нас.
Ми обробляємо дані у значенні Загального регламенту захисту даних (GDPR, Регламент
(ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року для захисту
фізичних осіб під час обробки персональних даних, для вільного обігу даних та для
денонсації Директиви 95 / 46 / EG) та Закону про захист даних (DSG, BGBl. I № 165/1999 із
змінами).
Відповідальна особа
Відповідальним за обробку даних за визначенням GDPR є Федеральний міністр з питань
європейських та міжнародних справ або Посольство Австрії в Україні. Директор
Австрійського культурного форуму в Києві є заступником відповідальної особи.
Обробка даних на веб-сайті
Загальний веб-сайт
Метою обробки даних на цьому веб-сайті є надання інформації про діяльність Культурного
форуму та бюро OeAD у Львові. Правовою основою для цього є пункт 1(а) статті 6
Загального регламенту про захист персональних даних DSGVO (згода на обробку даних).
Використовуючи веб-сайт або наданий нами вміст, ви як користувач даєте свою згоду на
обробку даних згідно умов даного регламенту.
Дані, які були зареєстровані під час доступу до нашого веб-сайту, передаватимуться третім
особам лише у тому випадку, якщо ми будемо зобов'язані зробити це згідно законодавчих
норм або якщо це необхідно для вчинення кримінального переслідування у разі нападів
на Інтернет-інфраструктуру.
Журнали сервера
Кожен раз, коли ви отримуєте доступ до цього веб-сайту, дані про це зберігаються у файлі
журналу (журнали сервера) протягом обмеженого часу з таким змістом:
IP-адреса запитуючої сторони, реквізити запиту та адреса призначення, включаючи
параметри GET, назва доступу до файлу та кількість переданих даних, дата та час входу на
сторінку, повідомлення про те, що вхід був успішним.
Ці дані використовуються виключно для перевірки безпеки системи. Не буде проводитись
персоніфікована оцінка користувача чи профілювання.
Публікація інформації з персональними даними

Публікація персональних даних на цьому веб-сайті (наприклад, учасники культурних чи
наукових заходів, контакти зі ЗМІ) відбувається на договірній основі та / або за згодою
суб'єктів даних.
Соціальні засоби комунікації
Австрійський культурний форум у Києві та бюро OeAD у Львові використовують Facebook
для передачі інформації про нашу діяльність. Ми публікуємо персональні дані у Facebook
лише за згодою суб'єктів даних. Ми не маємо впливу на збір даних та їх подальше
використання Facebook.
Запити та подання клопотань через контактну форму, електронну пошту чи бюро прийому
заявок
Ми відповідально ставимося до ваших особистих даних, які ви надаєте нам через онлайнформи, електронною поштою або поштою (наприклад, контактна форма, реєстрація для
отримання інформаційного бюлетеня, реєстрація на події, матеріали для запитань) та
використовуємо їх тільки в сенсі та з метою розгляду вашої заяви чи запиту.
Запрошення та управління подіями
Ми збираємо контактні дані зацікавлених людей для їх запрошення на заходи. Ці контактні
дані будуть оброблятися до тих пір, поки мета не буде виконана, а у разі повторних
запрошень - за згодою суб'єктів даних - до тих пір, поки особа не відпишеться від
розсилки. Ви можете вимагати видалення ваших персональних даних з нашої контактної
бази даних у будь-який час.
Обробка зображення
На заходах ми здійснюємо фото та відеозйомку задля документування та з метою надання
інформації про нашу діяльність, матеріали якої можуть бути опубліковані на веб-сайті, на
каналах соціальних медіа та в друкованих виданнях Культурного форуму і бюро OeAD у
Львові, або в деяких випадках у матеріалах Федерального міністерства європейських та
міжнародних справ (BMEIA). Ми обробляємо ці дані за вашою згодою або в законних
інтересах Культурного форуму (пункт 1(а) та (f) статті 6 DSGVO). Якщо ви не згодні з
обробкою зображень, будь ласка, зв'яжіться з нами заздалегідь перед початком
проведення відповідного заходу. Ви можете також і пізніше зробити заперечення проти
використання своїх даних.
Профілювання
Ніяких персональних профілів користувачів ми не створюємо.

Розголошення персональних даних третім особам
Якщо в окремих випадках не буде зазначено інакше, дані, які ми обробляємо,
передаватимуться третім особам лише в тій мірі, в якій це вимагатиметься від нас за
законом або за рішенням суду. Розголошення даних третім особам з комерційними або
некомерційними цілями не відбувається без вашої чіткої згоди на це.

