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Міжнародний пошук родичів 

Інформація про захист даних 
 
Розшук. Установлення зв’язку. Возз’єднання.  
Служба пошуку Червоного Хреста в Німеччині (далі — «служба пошуку DRK») підтримує людей, 
які були розлучені зі своїми рідними внаслідок збройних конфліктів, стихійних лих, утечі, 
примусового виселення або міграції. Вона допомагає розшукувати родичів, установлювати 
зв’язок з ними і возз’єднувати сім’ї. 
 
Які дані нам потрібні для роботи? 
Для розшуку людини службі пошуку DRK треба якомога більше інформації про неї. Це, 
наприклад, повне ім’я, дата народження та дані щодо походження. Обставини, що призвели до 
розлучення родини, також важливі для нашого пошуку. Окрім того, службі пошуку DRK потрібні 
контактні дані особи, яка подає запит на розшук, і інформація про те, ким їй є розшукувана 
людина. Фото розшукуваної людини теж може стати в нагоді.  
 
Уся ця інформація (зокрема фото) — це персональні дані, які потрібні нам, щоб діяти в 
інтересах тих, хто розшукує рідних, і розшукуваних. 
 
Для чого ми обробляємо дані? 
Служба пошуку DRK використовує персональні дані для таких цілей: 
 

1. розшук осіб, зниклих безвісти; 
2. з’ясування долі;  
3. возз’єднання сімей. 

 
Чи передаються дані третім особам? 
Ми завжди обробляємо персональні дані з дотриманням строгої конфіденційності. Для розшуку 
людини ми передаємо запит на розшук мережею служб пошуку (у межах співпраці служби 
пошуку DRK із Міжнародним комітетом Червоного Хреста — IKRK, товариствами Червоного 
Хреста і Червоного Півмісяця в інших країнах). Служби пошуку в країнах, де може перебувати 
розшукувана людина, намагаються отримати інформацію про місце її перебування.  
 
У зв’язку зі збройним конфліктом в Україні пошукові запити передаються в центральну службу 
пошуку IKRK, яка забезпечує централізований доступ до персональних даних. У межах нашої 
роботи може виникнути необхідність у передачі персональних даних, наприклад:  
 

- державним органам (управлінням у справах іноземців, органам реєстрації, в’язницям, 
міністерствам оборони), 

- міжнародним організаціям. 
 
Центральна служба пошуку IKRK може надавати дані розшукуваних осіб, зокрема: 
 

- державним органам України (включаючи міністерство оборони); 
- державним органам Росії (включаючи міністерство оборони). 

 
З метою розшуку персональні дані також можуть оприлюднюватися (наприклад, публікуватися 
на сайті для онлайн-пошуку із фото www.tracetheface.org, використовуватися в радіопередачах, 
розміщуватися в публічних місцях або публікуватися в інтернеті). 
 
Передача даних іншим організаціям відбувається лише тоді, коли це необхідно для виконання 
завдань служби пошуку. Надаючи нам дозвіл на використання даних, ви можете виключити з 
нього певні країни та організації, а також публікацію інформації про пошукову діяльність.  
 

http://www.tracetheface.org/
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Як довго дані зберігаються у нас? 
Дані, які ви довіряєте нам, зберігаються доти, доки це необхідно для досягнення зазначених 
вище цілей обробки даних. 
 
Які правила діють щодо поводження з даними? 
Кожна зацікавлена особа має право на захист даних. Служба пошуку DRK у своїй роботі 
керується Законом служби пошуку DRK про захист даних (DRK-SDDSG). Окрім того, ми 
зобов’язані дотримуватися Загального регламенту про захист даних (GDPR) і Федерального 
закону про захист даних (BDSG). Якщо в межах нашої роботи знадобиться обмін вашими 
даними в мережі служб пошуку, організації, задіяні в процесі, орієнтуватимуться на спільні 
правила захисту даних. У такий спосіб ми намагаємося зробити все можливе, щоб принаймні 
наші партнери з мережі також забезпечували достатній захист ваших даних в інших країнах. 
 
Які права ви маєте для захисту своїх персональних даних? 
Ви маєте право на безкоштовну довідку щодо всіх своїх персональних даних, які ми зберегли. 
Окрім того, ви маєте право на виправлення, якщо ми припустилися помилки. Якщо ви більше не 
згодні зі зберіганням своїх персональних даних у нас, ви можете повідомити нам про це. У 
такому разі ми видалимо ваші дані або заблокуємо доступ до них.  
Згоду на обробку даних, надану службі пошуку DRK, можна відкликати в будь-який час повністю 
або частково. Ураховуйте, що згоду на друк фото розшукуваної людини на плакатах, у 
фотоальбомах або списках по всьому світу можна відкликати лише на майбутнє; вилучення вже 
надрукованих екземплярів із використання неможливе. Щоб відкликати згоду, надішліть листа із 
зазначенням свого повного імені за адресою: DRK-Suchdienst Standort München, Chiemgaustraße 
109, 81549 München. Ел. пошта: tracing@drk-suchdienst.de. (Також можна надіслати листа до 
відповідального відділу.) 
 
До кого можна звернутися (відповідальний відділ)? 
У разі запитань щодо обробки ваших даних або використання прав на довідку, виправлення, 
видалення, блокування даних, а також для відкликання згоди ви можете звертатися до відділу 
служби пошуку DRK, з яким ви зв’язувалися для подачі запиту на розшук.    
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Якщо у вас немає даних контактної особи, можете звернутися до координаційного центру 
служби пошуку DRK:  
 
Deutsches Rotes Kreuz     
Generalsekretariat 
Team 22/Suchdienst-Leitstelle 
Carstennstraße 58 
12205 Berlin 
 
До ваших послуг тут також уповноважений фахівець служби пошуку із захисту даних, до якого 
можна звернутися за адресою електронної пошти: datenschutz-suchdienst@drk.de. 

 
 

 
 
Печатка або назва, адреса і телефон відділу, який 
консультує 

Тел.: 030 / 8 54 04 -170 
Факс: 030 / 8 54 04 -458 
Ел. пошта: suchdienst@drk.de 

mailto:tracing@drk-suchdienst.de
mailto:datenschutz-suchdienst@drk.de

