
Мешканці з України, зареєструйтесь, щоб   
отримувати інформацію у вашому   

регіоні 

Ми — Районна рада Козвей-Кост 
та Гленс 

Ми хочемо підтримати українців, 
які живуть у нашому регіоні. 

Ми хочемо надсилати вам таку 
інформацію: 

• де ви можете отримати 
допомогу та підтримку. Це 
може бути пов'язано зі 
школою, роботою та 
фінансами 

i 

• події у нашому регіоні 
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Ця інформація допоможе вам 
брати участь у житті місцевої 
спільноти 

Способи зв'язку з вами 

Ми надсилатимемо вам 
інформацію електронною 
поштою.  

Якщо у вас немає комп'ютера, ми 
можемо зв'язатися з вами по 
телефону або поштою.  

Щоб надіслати вам інформацію, 
нам потрібно знати ваші ім'я та 
прізвище, адресу проживання та 
адресу електронної пошти. 

Тобто ваші персональні дані. 
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Як ми будемо 
використовувати ваші 
персональні дані 

Ми будемо: 

• зберігати лише дані, необхідні 
нам для зв'язку з вами 

• зв'язуватися з вами лише для 
того, щоб надіслати вам 
інформацію 

• зберігати конфіденційність та 
безпеку ваших персональних 
даних 

Ми передаватимемо ваші 
персональні дані тільки: 

• за вашою згодою 

або 

• якщо за законом ми зобов'язані 
їх передати будь-кому 
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Ім'я та прізвище 

Marie Black 

Адреса 

345 Marine street 

Телефон 

1234 5678 

 e street e street

Ваші права 

За законом у вас є права під час 
зберігання нами ваших даних. 

Ви можете попросити нас змінити 
дані для підтримки їх в 
актуальному стані. Ми видалимо 
старі дані. 

Ви можете попросити нас 
видалити ваші дані у будь-який 
час.   

Щоб дізнатися про свої права, 
надішліть нам листа на адресу: 
community.development@causeway 
coastandglens.gov.uk 

4 

mailto:community.development@causewaycoastandglens.gov.uk


Докладніше про ваші права у 

нашій політиці конфіденційності: 
www.causewaycoastandglens.gov.uk 
/footer-information/privacy-
statement 

Якщо у вас є запитання про те, як 
ми зберігаємо ваші дані, ви 
можете зв'язатися з нами: 

Телефоном: 
028 7034 7034 

Електронною поштою: 
dpo@causewaycoastandglens.gov.uk 
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Якщо ви не задоволені 

Якщо ви не задоволені тим, як ми 
використовуємо ваші персональні 
дані, ви можете подати скаргу, 
тобто повідомити, що ви не 
задоволені. 

Ви можете подати скаргу в офісі 
уповноваженого з питань 

інформації (або скорочено ICO"# 

ICO перевіряє, чи правильно ми 
зберігаємо дані. 

Ви можете зв'язатися з ICO на веб-
сайті: 
www.ico.org.uk 
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Зв'    яжіться з нами

Якщо у вас є запитання або вам 
потрібна допомога у прочитанні 
цього буклету, ви можете 
зв'язатися з нами: 

Телефоном: 
028 7034 7032 

Пейджером: 
028 7034 7056  

Електронною поштою: 
Community.Development@causeway 
coastandglens.gov.uk 
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Форма 

Якщо ви бажаєте, щоб ми 
надсилали вам інформацію про 
події, позначте це поле галочкою. 

Зв'язок з вами електронною 
поштою 

Поставте галочку, якщо ми 
можемо зв'язуватися з вами 
електронною поштою 

Якщо ви поставили галочку, 
вкажіть адресу ел. пошти. 
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Зв'язок з вами звичайною 
поштою 

Поставте галочку, якщо хочете, 
щоб ми зв'язувалися з вами 
поштою. 

Вкажіть свою адресу у Північній 
Ірландії: 

Зв'язок з вами телефоном 

Поставте галочку, якщо хочете, 
щоб ми зв'язувалися з вами 
телефоном. 

Вкажіть свій номер телефону: 
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Тепер підпишіть цю форму, щоб 
повідомити, що ви згодні з тим, 
щоб ми надсилали вам 
інформацію.  

Ім'я та прізвище: 

Вкажіть прізвище та ініціали: 

Сьогоднішня дата: 
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Ви можете надіслати нам форму: 

Електронною поштою: 
community.development@causeway 
coastandglens.gov.uk 

Звичайною поштою: 
Causeway Coast and Glens Borough 
Council  
Community and Culture Services 
FREEPOST BEL570    
66 Portstewart Road  
COLERAINE   
BT52 1EY 

На конверт не потрібно 
наклеювати марку. 

Буклет Easy Read склала організація Easy Read UK 11 

mailto:community.development@causewaycoastandglens.gov.uk
https://www.easyreaduk.co.uk



