
 
 

 
 
Learner Detail Form 
This form has been translated from English to Ukrainian by the Connecting 

Europe eTranslation Service  
 
It is intended to be used only as a reference guide and a separate form is 

required to be completed in English.  

   
Детальна форма учня 
Ця форма була перекладена з англійської на українську Службою 

електронного перекладу Connecting Europe 

  

Він призначений для використання тільки в якості довідкового посібника, 

а окрема форма повинна бути заповнена англійською мовою. 

 
 

 

 

 

Disclaimer: ETBI has made every effort to ensure that the information in this guide is accurate and presented in a manner as close 

to the original document as possible, whilst relying on the Connecting Europe Translation Service. This document is intended for 

reference purposes only. When you are ready to complete the document, the original document will need to be completed in English 

 

 

Відмова від відповідальності: ETBI доклала всіх зусиль для того, щоб інформація, що міститься в цьому посібнику, була 

точною і представленою максимально близько до оригінального документа, покладаючись на бюро перекладів Connecting 

Europe. Цей документ призначений тільки для довідкових цілей. Коли ви будете готові до завершення документа, оригінал 

документа повинен бути заповнений англійською мовою 



Учень учня 
Форма деталізації 
Кілдаре і Уіклоу ETB 
V 1.1 

Дякуємо, що подаєте заявку на подальший навчальний та навчальний курс. Кожен, хто 

зареєструється на курс, повинен заповнити всі розділи, які застосовуються до них у цій формі. 

Ми задаємо багато питань в цій формі, так що це може зайняти деякий час, щоб завершити його. 

Інформація, яку ви надаєте, допомагає нам покращити наш сервіс для вас, а також покращити 

освіту та навчання в Ірландії. Вся особиста інформація зберігається в безпеці та конфіденційності 

відповідно до діючих правил захисту даних. 

Що потрібно для заповнення цієї форми 

— Назва та довідковий номер PLSS курсу, на який ви претендуєте - ваш постачальник курсів може дати 

це вам. 

— Ваш персональний номер державної служби (PPSN). 

— Номер вашої медичної картки, якщо у вас є. 

— Конкретну інформацію, якщо ви перебуваєте за межами Європейської економічної зони (ЄЕЗ). 

Наступні кроки 

1. Заповнити розділи 1-4 форми. Розділ 5 необов' язковий, але ви повинні поставити галочку, якщо ви не 

хочете відповідати на питання. Запитайте свого постачальника курсів, якщо у вас є які-небудь питання 

або якщо вам потрібна допомога в заповненні форми. Якщо ви не заповните розділи 1, 2, 3 і 4, ми не 

можемо зареєструвати вас на курс. 

2. Підписати Заяву про захист даних (сторінка 10), нам потрібен ваш підпис, щоб підтвердити, що ви 

прочитали і зрозуміли, як ми будемо використовувати і ділитися персональною інформацією, яку ви 

надаєте в цій формі. 

3. Поверніть заповнену та підписану форму до постачальника курсів. 

Захист даних 

Заповнюючи та підписуючи цю форму, ви погоджуєтеся з тим, що ми та інші організації можемо 

використовувати вашу особисту інформацію в розділах 1, 2, 3 і 4 цієї форми, наприклад, для управління 

вашою заявкою, зв'язку з вами щодо вашої заявки, збору інформації та статистики про курси, а також 

для дотримання вимог моніторингу та звітності. Якщо ви вирішите надати інформацію в Розділі 5, ви 

погоджуєтеся дозволити нам та іншим організаціям використовувати вашу конфіденційну особисту 

інформацію. Будь ласка, уважно прочитайте та ознайомтесь із Заявою про захист даних перед 

підписанням на сторінці 10. Нам потрібен ваш підпис, щоб підтвердити, що ви прочитали і зрозуміли, як 

ми будемо використовувати і передавати особисту інформацію, яку ви надаєте в цій формі. 

    



1 від 10 до 

 

Деталі курсу: 
Курс, який вас цікавить? 

Якщо ви не знаєте їх, запитайте свого постачальника курсів 

Назва курсу:  Посилання на PLSS:  

 

Розділ 1: Ваші особисті дані 

Ім'я користувача:  
PPSN:  

Адреса:  

Eircode/Postcode: 

Термін адреса і Eircode (якщо відрізняється від адреси вище):  

Номер телефону мобільного:  
Адреса електронної пошти: 

Номер телефону стаціонарний:  

Стать (натисніть одну коробку): Чоловіча мова - чоловіча Жінка - 

жіночий 
Дата народження:  

Національність:  Країна народження:  

Екстрений контакт 1 

Ім'я користувача: 

Телефон за телефоном: 

Аварійний контакт 2 

Ім'я користувача: 

Телефон за телефоном: 

Ви молодші 18 (натисніть одну коробку): 

Так, ні, 

Якщо "ні", будь ласка, проігноруйте наступне питання і перейдіть на наступну сторінку. Якщо "так", 
будь ласка, дайте відповідь нижче. 

Які контактні дані вашого батька або опікуна 

Ім'я користувача: 

Телефон за телефоном: Адреса електронної пошти: 



2 від 10 до 

 

Розділ 2: Виплати соціального забезпечення, включаючи пільги та державні платежі перед 

початком курсу  

У вас є медична карта (відмітити одну коробку): Так, ні,  

Номер медичної картки                                                                              Дата закінчення терміну дії  

Який з наведених нижче відноситься до вас перед початком курсу (натиснути одну коробку):  

При отриманні виплати добробуту φ Підписання кредитів  

Залежно від соціального захисту/навчального отримувача платежу або власника медичної картки   

Жодна з вищевказаних  

Як довго ви отримували соціальні виплати або підписані за кредитами:  

Якщо менше року: дайте кількість тижнів  

Якщо протягом року або більше: дати кількість років  

Якщо ви поставили галочку залежно від соціального захисту / навчання одержувача оплати або 

власника медичної картки, які ваші відносини з одержувачем: Партнер/ дружина Інші види  

Розділ 2.1: Заповніть цей розділ, якщо ви отримаєте оплату соціального забезпечення  

Який платіж(и) ви отримуєте (натисніть одну коробку або більше):  

Доплата за догляд В ОРИГІНАЛІ:  Схема зайнятості громади В ОРИГІНАЛІ:  

Інвалідність Переваги / Доступність В 
ОРИГІНАЛІ:  Прямий платіж В ОРИГІНАЛІ:  

Користь від хвороби В ОРИГІНАЛІ:  Інвалідність Пенсія В ОРИГІНАЛІ:  

Шукачі роботи Переваги В ОРИГІНАЛІ:  Шукачі роботи Дозволити В ОРИГІНАЛІ:  

Оплата сім'ї одного з батьків В ОРИГІНАЛІ:  Державна пенсійна система В ОРИГІНАЛІ:  

Вдова / Виживання пенсійного забезпечення 
цивільного партнера   Оплата роботи сім'ї В ОРИГІНАЛІ:  

Чи отримуєте ви якісь інші соціальні виплати? Так, ні,  
Якщо так, будь ласка, вкажіть, що це таке:  

Розділ 2.2: Цей розділ призначений тільки для тих, хто знаходиться за межами Європейської 
економічної зони (ЄЕЗ)  
Ігнорувати цей розділ, якщо ви не прийшли з-за меж Європейської економічної зони (ЄЕЗ)  

GARDA Національне імміграційне бюро (GNIB)  
Ви тримаєте карту GNIB з штампом 4 (натисніть одну коробку): Так, немає GNIB Дата закінчення 
терміну:  

Список дозволів на ринок праці  
У вас є лист з дозволу на ринку праці, виданий Ірландською службою натуралізації та імміграції (INIS), 
частиною Департаменту юстиції та рівності (один ящик): Так, ні,  

Директива про тимчасовий захист - Україна  
У вас є лист від Міністерства юстиції, який підтверджує, що ви отримали тимчасовий захист в Україні? 

(натисніть одну коробку): Так, ні,  



3 від 10 до 

 

Розділ 3: Ваш найвищий рівень освіти і підготовки (до початку цього курсу) - і підтримка 

шуканих 

Розкажіть, будь ласка, який найвищий рівень освіти у вас був і країна, де вона відбулася, перш ніж почати цей 

курс. Поставте галочку нижче і напишіть інформацію, яку ми просимо (рік, назва курсу і країна, де ви вчилися, 

якщо не Ірландія). 

Немає формальної освіти або 

навчання 
 Початкова освіта  Сертифікат NFQ Рівень 1 або 

2 (повна / головна премія) 
 

Молодший Серт; Інтер Серт; 

Групові сертифікати; GCSE; 

Рівні; або NFQ Рівень 3 

(повна / головна премія) 

 Перехідний рік  Відхід від Cert; A Levels, або 

Applied Leaving Cert 

 

Сертифікат NFQ Рівень 4 

(повна / головна премія) 
 

Сертифікат NFQ Рівень 

5 (повна / головна 

премія) 

 
Розширений сертифікат NFQ 

Рівень 6 (повна / головна 

нагорода) 

 

Інші не-NFQ вирівняні FET.  Вищий сертифікат NFQ 

Рівень 6. 
 

Звичайний ступінь 
бакалавра; 

Диплом NFQ Рівень 7 

 

Диплом бакалавра з 
відзнакою  Професійний (NFQ 8+)  Післядипломна освіта :  

Рік на рік: Назва курсу (якщо є): 

Країна (якщо за межами Ірландії): 

Чи отримали ви кваліфікацію або кредити через офіційне визнання Пріора 

Процес навчання (RPL) (натиснути одну коробку): 

Так, ні, 

Чи брали ви участь у неформальному навчанні за останні 4 тижні (натисніть одну коробку): Так, ні, 

Неформальне навчання включає в себе такі речі, як приватні уроки, організовані сесії для навчання на 
робочому місці, семінарів або семінарів. 

Вам потрібна підтримка навчання? 

Поставте галочку всі ящики, які застосовуються. Ваш постачальник курсів докладе всіх розумних зусиль, щоб 

поставити опори на місце для вас, але вони, можливо, не зможуть поставити всі опори на місце з практичних 

та інших причин. 

Мені потрібна підтримка з: 

Англійська мова  

Нумерація (математика)  
Грамотність (читання, письмо та 
правопис)  

Цифрова грамотність (комп'ютери)  

Ніхто з вище  
 

Якщо вам потрібна будь-яка інша підтримка при відвідуванні курсу, будь ласка, перелічіть їх тут:



Розділ 4: Ваш економічний статус (до початку цього курсу) 

4 від 10 до 

 

 

Який ваш основний економічний статус перед початком цього курсу (тільки позначте одну коробку): 

Безробітні безробітні  Зайняті повний робочий день  

Зайняті неповний робочий день  Студент або стажист  

Зайняті домашніми обов'язками  Пенсія для пенсіонерів  

Неактивні з інших причин  
  

 

Коли почався цей економічний статус: 

Якщо менше року: Будь ласка, напишіть дату наступним чином: MMYYYYYY 

Якщо протягом року або більше: дати кількість років 

Розділ 4.1: Ваша остання або поточна зайнятість (робота) 

Якщо ви працювали раніше або в даний час працюєте, будь ласка, заповніть цей розділ. 

Якщо ви ніколи не працювали, ігноруйте цей розділ і перейдіть до розділу 5 

Яка ваша остання або теперішня назва роботи: 

Як довго ви були на своїй останній або теперішній роботі: Років тому Місяці на місяць 

Це завдання (відмітити одну коробку): 

Повний робочий день - неповний робочий день 

Статус працевлаштування в останній роботі, яку ви мали або у вашій теперішній роботі (тільки для 
однієї коробки): 

Працівник компанії  Самостійна зайнятість  

Участь у урядовій схемі  Інше інше  
 

Який тип контракту ви зробили або ви отримали (тільки для однієї коробки): 

На постійній основі  Фіксований термін дії  

Час від часу  Навчання на факультеті  

Агентство по працевлаштуванню  Без договору  
 



5 від 10 до 

 

 

Розділ 5: Більш детальна інформація 

Якщо ви надаєте інформацію в цьому розділі, вона буде використовуватися тільки для статистичних 

цілей.   

Цей розділ потрібно заповнити тільки тоді, коли ви знаходитесь на курсі.  

Це питання необов'язкове, якщо ви вважаєте за краще не відповідати, 

поставте галочку в цьому полі: Етнокультурний фон ( лише один 

ящик): 

Білий 

Ірландці мова  

Ірландський мандрівник  

Ромська мова  

Будь-який інший білий задній  
Чорний або чорний ірландський 

Африканський мова  

Будь-який інший чорний фон  
Азіатський або азіатський ірландський 

Китайська мова  

Будь-який інший азіатський фон   

Інші, в тому числі змішаний фон 

Якщо "інше", будь ласка, скажіть, що це таке:  

 

Це питання необов'язкове, якщо ви вважаєте за краще не відповідати, поставте галочку в цьому 

полі: ЗНАЙОМТЕСЬ,    

Це було б корисно для статистичних цілей, якщо ви могли б повідомити нам, якщо будь-яка з цих категорій 

застосовується до вас (позначте один ящик або більше): 

Один з батьків в сім'ї одного з батьків  

Утримуваний у сім'ї одного з батьків  

Батько в безробітному будинку з утриманими 

особами 
 

Утриманець у безробіттю  

Частина безробітного домогосподарства без 

утримуваних осіб 
 

Жоден з вищенаведених 



6 від 10 до 

 

 

Це питання є необов'язковим, якщо ви вважаєте за краще не відповідати, поставте галочку в цьому полі:  
Це було б корисно для статистичних цілей, якщо ви могли б повідомити нам, якщо до вас 

застосовується наступне: Так, ні,  
Для бездомних  

Це питання є необов'язковим, якщо ви вважаєте за краще не відповідати, поставте галочку в цьому полі:  
Це було б корисно для статистичних цілей, якщо ви могли б повідомити нам, якщо будь-яка з 

цих категорій застосовується до вас (так один ящик): Так, ні,  
Колишній злочинець Неправильний користувач речовини 

 

Розділ 5.1: Довговічні умови 

Питання в цьому розділі є необов'язковими, якщо ви вважаєте за краще не відповідати, поставте галочку в 
цьому полі:  
Чи є у вас які-небудь з наступних тривалих умов або труднощів (натисніть одну коробку або більше): 

Сліпота або серйозне порушення зору  Глухота або серйозне порушення слуху  
Труднощі з основними фізичними 

навантаженнями (наприклад, ходьба, підйом 

по сходах, досягнення, підйом або 

перенесення) 

 Інтелектуальна інвалідність  

Труднощі з навчанням, запам'ятовуванням 

або концентрацією 
 Психологічний або емоційний стан  

Труднощі з болем, диханням, будь-яким 

іншим хронічним захворюванням або станом 
 Жодна з вищевказаних  

Питання в цьому розділі є необов'язковими, якщо ви вважаєте за краще не відповідати, поставте галочку в 
цьому полі:   

Ви надаєте регулярну неоплачувану особисту допомогу другові або члену сім'ї з довгостроковим 

захворюванням, проблемами зі здоров'ям або інвалідністю (натисніть одну коробку): Так, ні, 

Якщо "так", скільки годин на тиждень ви надаєте цю допомогу 

 
Розділ 5.2: Статус проживання для тих, хто за межами ЄЕЗ 

Якщо ви перебуваєте за межами Європейської економічної зони, ви можете заповнитицей розділ. 

Питання в цьому розділі є необов'язковими, якщо ви вважаєте за краще не відповідати, поставте галочку в 
цьому полі:  

Який статус вашого місця проживання (тільки для одного вікна): 

Статус біженця  Шукач притулку  

Студентська віза  Дозвіл на працевлаштування  
Залишитись в Ірландії на гуманітарних або 

інших підставах 
 Інше інше  

Якщо "інше", будь ласка, вкажіть:  

Як довго ви жили в Республіці Ірландія (так один ящик): 

Менше року - 1 рік або більше 

Якщо "один рік або більше", будь ласка, скажіть, скільки:
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Система підтримки учня програми (PLSS) Заява про захист даних 

1. Мета і сфера застосування цієї заяви 

Ця заява про захист даних ("Заява") визначає основу, на якій tSeirbhís Oideachais Leanúnaigh agus Scileanna 

(Національний орган з подальшої освіти та навчання) ("") Block 1, Castleforbes House, Castleforbes Road, Dublin 1 та 

XXETB використовуватиме персональну інформацію ("Особисті дані"), яку ви надаєте у зв'язку з вашою заявою на 

подальшу програму навчання та навчання ("FET"), що фінансується через SOLAS. У цьому Заяві деталізуються ваші 

Персональні дані, які будуть зібрані та оброблені для цілей Системи підтримки учня Програми («PLSS») з метою 

полегшення роботи, управління та координації вашої програми або курсу FET, а також ваших потреб як учня або 

заявника FET. У ньому також описано, як персональні дані, пов'язані з вашими екстреними контактами та батьками 

або опікунами віком до 18 років, будуть оброблятися SOLAS, XXETB. Ви погоджуєтеся зробити третім особам, чиї 

Персональні дані або інформація, яку ви розкриваєте, ознайомлені з умовами цієї Заяви про захист даних. 

PLSS є спільним проектом між SOLAS та Education and Training Boards Ireland («ETBI»). PLSS - це набір програмних 

додатків, які призначені для забезпечення комплексного підходу до збору та обробки персональних даних користувачів 

програм PLSS і FET, що фінансуються через SOLAS (або інших сторін), а також результатів, результатів і виконання 

таких програм. 

До впровадження PLSS, SOLAS провів оцінку впливу на захист даних для оцінки впливу PLSS на ваші права на захист 

даних. 

Хто збирає ваші персональні дані? 

Коли ви подаєте заявку на участь у програмі FET, що фінансується через SOLAS, персональні дані, які ви надаєте, 

будуть зберігатися однією або декількома з наступних організацій (кожна з них «Контролер»), додаткові відомості про 

які доступні в Додатку 1: 

 • SOLAS 

• Ваш постачальник програм FET, наприклад, ваша Навчальна Рада з питань освіти ("ETB") 

• ETBI ETBI 

• Орган вищої освіти 

• Кафедра освіти та навичок 

• Якість та кваліфікація Ірландія 

• Кафедра соціального захисту 

• Централізоване управління статистики 

• Студентська універсальна підтримка Ірландії 

Кожен Контролер зобов'язується забезпечити обробку персональних даних своїх учнів відповідно до принципів, 

викладених у Загальному регламенті захисту даних (Положення (ЄС) 2016/679) та Законах про захист даних з 1988 по 

2018 рік. Якщо у вас є які-небудь питання про те, як обробляються ваші персональні дані, будь ласка, зв'яжіться з 

відповідним ETB, і вони нададуть свої дані співробітнику із захисту даних. 

 

2. Які персональні дані будуть збиратися і як вони будуть збиратися? 

Коли ви подаєте заявку на програму FET, що фінансується через SOLAS (або інші сторони), вам буде запропоновано 

надати Персональні дані та інформацію про себе (наприклад, коли ви заповнюєте цю форму заявки). Персональні дані 

будуть включати інформацію, яку ви надаєте, коли ви заповнюєте цю форму заявки, таку як ваше PPSN, ім'я, 

прізвище, адресу, дату народження, стать, громадянство, незалежно від того, чи ви отримуєте Міністерство 

соціального захисту ("ДСП") платежі та/або відомості про працевлаштування для тих, хто працює або був найнятий 

та/або найвищий освітній рівень. PLSS буде записувати курс ви записали і вашу нагороду (якщо така є). 

Кожен з Адміністраторів буде обробляти Персональні дані та інформацію, яку ви надаєте, а в деяких випадках, якщо 

це необхідно, інформацію, надану їм третіми особами, такими як інші урядові/державні органи сектора (детальніше 

про це нижче).  
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3. Як і чому ми обробляємо ваші персональні дані 

У цьому розділі детально описано, як ("правова основа") і чому ("цілі") кожен Контролер обробляє Ваші Персональні 

дані: 

Правова основа: необхідно обробляти ваші персональні дані в PLSS для виконання нашого договору з вами у зв'язку 

з вашою заявою та відвідуванням програми FET, що фінансується через SOLAS (або інші сторони). Подаючи заявку, 

ви підтверджуєте, що такі Персональні дані можуть оброблятися для наступних цілей, у тому числі: 

• зв'язатися з Вами щодо Вашої заявки; 

• для адміністрування вашої заявки та оцінки вашого права на програму FET, що фінансується через SOLAS в 

конкретному навчальному році; 

• стежити за вами після того, як заявка буде отримана, як потрібно; 

• для підтримки запису учня (включаючи особисті дані та інформацію про курс); 

• управління курсовими процесами (включаючи початок, завершення, прогресії); 

• надавати консультації та підтримку через Керівні послуги постачальника FET, де це можливо; 

• зв'язатися з вами після завершення курсу з метою вимірювання впливу курсу на вашу подальшу участь у навчанні 

та/або працевлаштуванні; 

• відслідковувати, оцінювати та оцінювати результати програми FET; 

• дотримання вимог Європейського Союзу з моніторингу та звітності; і 

ВАЖЛИВО: якщо ви не надасте нам свої Персональні дані, щоб ми могли їх обробляти для вищевказаних цілей, 

Адміністратори не зможуть записати вас або адмініструвати вашу участь у програмі FET. 

Правова основа: необхідно також обробляти ваші Персональні дані для кожного Контролера для виконання 

юридичних зобов'язань, на які вони підпадають, в тому числі для наступних цілей: 

• виконання статутного мандату кожного Контролера; 

• сприяти координації та забезпеченню навчання іншими та проводити дослідження функцій SOLAS, як це 

передбачено Законом про подальшу освіту та навчання 2013 року. Це може включати відстеження участі, 

проведення оцінки впливу на результати програм FET, що фінансуються через SOLAS. Відповідно, відповідно до 

узгоджених протоколів та домовленостей, SOLAS може надавати та отримувати від інших урядових, регуляторних 

та/або державних органів (включаючи ті, що перераховані в Додатку 1 цієї Заяви), обмежені та конкретні типи 

Персональних даних про вас або надані вами у вашій заявці на програму FET. Наприклад, провайдери FET 

зобов'язані розкривати деякі ваші персональні дані SOLAS для статистичних цілей; і 

• для дотримання вимог Департаменту освіти та навичок, в яких ви є учасником програми Європейського Союзу, яка 

фінансується Європейським Союзом, на яку вони надають кошти. 

Правова основа: SOLAS може обробляти спеціальні категорії ваших персональних даних (наприклад, інформацію, 

що стосується вашого соціально-економічного походження, наприклад, ваше етнічне або культурне походження та/або 

життєві обставини) для цілей: 

• статистичні та дослідницькі цілі на сукупному рівні; і 

• порівняння прогресу соціально-економічних груп, що беруть участь у програмах FET, що фінансуються через 

SOLAS. 

Така статистика та дослідження допоможуть виявити прогалини в системі FET та сприяти розробці та реалізації 

відповідних політик (наприклад, політики рівних можливостей) та втручань для майбутніх учнів. 

ВАЖЛИВО: надання спеціальних категорій ваших Персональних даних є повністю добровільним, і це для вас, щоб 

вільно прийняти рішення надати таку інформацію чи ні. Такі дані будуть надалі використовуватися (наприклад, для 

цілей звітності) в сукупній формі, що означає, що дані згруповані без ідентифікаційної інформації в статистичному 

форматі. Якщо ви вирішите надати ці дані, ви даєте свою явну згоду на обробку спеціальних категорій ваших 

Персональних даних для вищезазначених цілей. Ви маєте право в будь-який час відкликати свою згоду на 

обробку ваших спеціальних категорій ваших Персональних даних, де вони обробляються для вищевказаних 

цілей.  
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4. Розкриття Ваших Персональних даних 

Кожен з Адміністраторів зобов'язується зберігати ваші Персональні дані в безпечних умовах з відповідними технічними 

та організаційними заходами для захисту їх від несанкціонованого доступу або використання. Персональні дані, що 

зберігаються у вашому записі PLSS, будуть розкриті відповідним співробітникам відповідних Контролерів та 

постачальника програм FET та SOLAS на основі необхідності знати. Всі співробітники отримують інформацію про 

процедури, яких вони повинні дотримуватися, щоб гарантувати, що ваші персональні дані належним чином захищені. 

Персональні дані, які ви надаєте, можуть бути розкриті третім особам, якщо SOLAS або інший Адміністратор зобов'язані 

розкрити або поділитися вашими Персональними даними з метою дотримання будь-якого юридичного або нормативного 

зобов'язання або запиту або виконання публічної функції. Також може бути необхідно розкрити ваші Персональні дані 

для виконання зобов'язань щодо звітності, якщо ви є учасником програми, що фінансується Європейським Союзом. 

Деякі з ваших Персональних даних будуть розкриті, щоб дозволити моніторинг, звітність та оцінку програм, в яких 

програма фінансується Європейським Союзом. SOLAS також може розкривати ваші персональні дані урядовим, 

регуляторним та/або державним органам (включаючи ті, що перераховані в Додатку 1) для цілей, зазначених у Додатку 

1 або для статистичних цілей. 

5. Джерела ваших Персональних даних 

Коли ви заповнюєте цю форму, ви надаєте нам свої Персональні дані. Однак у деяких випадках ми також отримуємо 

Персональні дані про вас від Департаменту зайнятості та соціального захисту. Особисті дані, які отримуються, 

складаються з вашого PPSN, імені, адреси, електронної пошти, телефону, дати народження, статі, підтримки необхідної 

та підтримки зайнятості Група підтримки. 

6. Як довго ми будемо зберігати ваші персональні дані 

Адміністратори зберігатимуть ваші Персональні дані для цілей постійного адміністрування, аудиту та перегляду, але 

лише до тих пір, поки це необхідно для досягнення цілей, викладених у цій Заяві, та відповідно до політики зберігання 

кожного Контролера. Кожен Адміністратор зберігає історичні дані, які більше не потрібні для цих цілей протягом 

певного часу до утилізації відповідно до його політики зберігання даних. У кожному випадку кожен Адміністратор не 

буде зберігати ваші Персональні дані довше, ніж це необхідно відповідно до чинного законодавства. 

Якщо ви хочете отримати більше інформації про політику зберігання конкретного Контролера, пов'язані з вашими 

персональними даними, будь ласка, зв'яжіться з відповідним ETB, і вони нададуть свої дані співробітнику із захисту 

даних. 

7. Ваші права 

Цей підрозділ визначає права, які ви маєте для вирішення будь-яких проблем або запитів з приводу нашої обробки 

ваших Персональних даних: 

У нас є права Додаткова інформація 

Право доступу 
Ви маєте право запросити копію Персональних даних, які ми зберігаємо про вас. 

Ми будемо стягувати плату з вас тільки за надання такого запиту доступу, якщо ми вважаємо, що ваш запит є 
невиправданим або надмірним. 

Право на 

виправлення 
Ви маєте право вимагати внесення змін до будь-яких неточних Персональних даних, які ми маємо про вас. 

Право на розтирання Ви маєте право попросити нас стерти ваші Персональні дані, якщо: 

1. більше не потрібно виконувати Ваш договір з нами; 

2. ви заперечуєте проти обробки, і ми не маємо переважаючих законних підстав; 

3. ваші персональні дані були незаконно оброблені; або 

4. вона повинна бути стерта для виконання юридичного зобов'язання. 
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Право на обмеження 

обробки 

Ви маєте право попросити нас обмежити обробку ваших Персональних даних в наступних ситуаціях: 

1. якщо ви заперечуєте точність ваших Персональних даних; 

2. якщо обробка є незаконною, і ви не хочете, щоб ми видалили ваші Персональні дані; або 

3. якщо ми більше не потребуємо ваших Персональних даних для цілей обробки, але вам потрібні дані у 

зв'язку з юридичним позовом. 

• Коли ви користуєтеся цим правом, ми можемо зберігати тільки ваші Персональні дані. 

• Ми не можемо далі обробляти дані, якщо ви не даєте згоду або обробка необхідна у зв'язку з 

юридичною претензією або для захисту прав іншої особи або юридичної особи або з причин, що 

становлять важливий суспільний інтерес. 

• Ми повідомимо вас перед тим, як буде знято обмеження обробки. 
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Право на 

переносимість даних 

Ви можете попросити нас надати вам ваші Персональні дані, які ви надали нам, у структурованому, широко 

використовуваному та машинозчитуваному форматі, і ви можете попросити нас передати ваші Персональні дані 

безпосередньо іншому контролеру, де це технічно можливо. Це право виникає тільки там, де: 

1. ми обробляємо ваші персональні дані на законних підставах, що це необхідно для виконання нашого 

договору з вами; і 

2. обробка здійснюється автоматизованими засобами. 

Право на відмову від 

згоди 

Якщо ви дали свою згоду на обробку спеціальних категорій ваших персональних даних, ви маєте право 

відкликати свою згоду на обробку цих даних в будь-який час. Зауважте, що якщо ви відкликаєте свою згоду, 

обробка, проведена за вашою згодою до цього моменту, буде законною. 
 

Ви можете скористатися будь-яким з цих прав, надіславши запит до відповідного ETB, і вони нададуть свої дані 

співробітнику із захисту даних. 

Вам буде надана інформація про будь-які дії, вжиті за вашим запитом щодо будь-якого з цих прав без невиправданої 

затримки і не пізніше одного місяця з моменту отримання вашого запиту. Адміністратор може продовжити це до 2 

місяців, якщо це необхідно, але ми повідомимо вас, якщо це виникне. 

Ви маєте право подати скаргу до Комісії із захисту даних щодо обробки ваших Персональних даних для цілей, 

зазначених у цій Заяві. 

8. Зміни до цієї Заяви 

Ця Заява може бути змінена час від часу, повністю або частково, на власний розсуд SOLAS. Про будь-які зміни в 

цьому Положенні буде повідомлено через веб-сайт fetchcourses.ie. 

Якщо в будь-який час ваші Персональні дані використовуються у спосіб, що суттєво відрізняється від зазначеного в 

цьому Положенні, або іншим чином розкрито вам під час їх збору, ви будете повідомлені електронною поштою / 

поштою, і у вас буде вибір щодо того, чи використовуємо ми ваші Персональні дані новим способом. 

9. Зв'яжіться з нами 

Якщо у вас є питання або занепокоєння з приводу цієї Заяви, або якщо ви хочете скористатися будь-яким з ваших 

прав як суб'єкта даних, будь ласка, зв'яжіться з відповідним ETB, і вони нададуть свої дані офіцеру із захисту даних. 

Я підтверджую, що прочитав заяву про захист даних і що інформація, надана в цій формі, є точною 

Підписатися Дата проведення 

Додаток 1 Контролери даних 

Кафедра освіти та навичок: Контролювати, звітувати та оцінювати програми. 

Кафедра соціального захисту: Дозволити направлення від DSP, перевірити інформацію про заявників при отриманні 

соціальних виплат та оновити DSP про результати клієнтів. 

Якість та кваліфікація Ірландія: Для перевірки інформації про результати сертифікації заявника в результаті участі в 

програмі FET. 

Орган вищої освіти («HEA»): Для перевірки та перевірки абітурієнтів, які переходять до вищої освіти. 

Навчальні та навчальні ради та ETBI: Для перевірки та перевірки деталей абітурієнтів, які прогресують до 

подальшої освіти. 

Студентська універсальна підтримка Ірландії: Для перевірки та перевірки інформації щодо відвідуваності або 

завершення курсу учня та надання фінансової підтримки. 

Централізоване управління статистики: На виконання своїх функцій відповідно до Закону про статистику 1993 року. 
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