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вступ 

фонд премії герцога Единбурзького (« Фонд », « ми » або « нас ») зареєстрований в Англії та 

Уельсі як благодійна організація (номер 1072453) і компанія з обмеженою відповідальністю 

(номер 3666389). Ми прагнемо зберігати вашу особисту інформацію в безпеці та виконувати 

свої обов’язки відповідно до закону про конфіденційність.   

У цьому Повідомленні про конфіденційність описано, як ми збираємо та використовуємо 

особисту інформацію про людей, яких Фонд залучає та працює в нашій існуючій мережі, а 

також тих, хто відвідує наші цифрові сайти (включаючи, але не обмежуючись нашим веб-

сайтом – www.intaward.org.uk , Онлайновий запис Книга та спільнота премії). Це включає, але 

не обмежується, особистою інформацією, що стосується наших потенційних і ліцензованих 

операторів, учасників, волонтерів і прихильників.  

[Будь-яка організація чи особа, яка має ліцензію на адміністрування, управління чи 

координацію премії в усьому світі (включно з національними операторами премій, 

незалежними центрами премій, операційними партнерами та волонтерами), повинна 

дотримуватися цього Повідомлення про конфіденційність.] 

Для тих, хто відвідує наші цифрові сайти, ми попросимо вас дати згоду на використання нами 

файлів cookie відповідно до умов цього Повідомлення про конфіденційність. 

https://intaward.org/key-resources/policies/cookie-policy/https://intaward.org/key-

resources/policies/cookie-policy/%5d.Додаткову інформацію про файли cookie на наших веб-

сайтах можна знайти в нашій Політиці щодо файлів cookie тут [ https://intaward.org/key-

resources/policies/cookie-policy/]. 

Якщо у вас виникли запитання щодо вашої особистої інформації, зв’яжіться з нами, 

використовуючи контактну інформацію, наведену в розділі 10 нижче.  

1. Тип особистої інформації, яку ми збираємо  

2. Де ми отримуємо вашу особисту інформацію  

3. Чому ми збираємо та використовуємо вашу особисту інформацію та наші законні підстави  

4. Як ми використовуємо та розкриваємо особисту інформацію  

5. Міжнародні передачі даних 

6. Як ми зберігаємо та зберігаємо вашу особисту інформацію  

7. Ваші права 

8. Скарги 

9. Інші веб-сайти 

10. Контактні дані  

11. Оновлення цього  

 

1. Тип особистої інформації, яку ми збираємо  

 

http://www.intaward.org.uk/
https://intaward.org/key-resources/policies/cookie-policy/
https://intaward.org/key-resources/policies/cookie-policy/%5d.
https://intaward.org/key-resources/policies/cookie-policy/%5d.
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1.1. Персональна інформація - це будь-яка інформація, яка стосується фізичної особи. Він не 

включає інформацію, у якій особу особи було повністю та ефективно видалено (анонімні 

дані).  

 

1.2. Відповідно до законодавства про захист даних, певна особиста інформація вважається 

більш «делікатною» (наприклад, інформація, що стосується раси, релігії, політичної 

приналежності та стану здоров’я). Це також відомо як «дані спеціальної категорії». За 

певних обставин Фонд може збирати дані спеціальних категорій про осіб. Наприклад, вас 

можуть попросити надати інформацію про ваше етнічне походження під час реєстрації в 

Інтернет-книзі записів або під час проходження опитування (хоча ви не зобов’язані це 

робити).  Ця інформація зазвичай використовується не на індивідуальній основі, а для 

допомоги в дослідженні або для аналізу впливу фінансування чи інших позитивних 

заходів.  

 

2. Де ми отримуємо вашу особисту інформацію 

 

2.1. Фонд, як правило, збирає особисту інформацію безпосередньо від відповідної особи або її 

уповноважених посередників, наприклад, коли ви реєструєтеся в одному з наших сервісів 

або іншим чином взаємодієте з нами.  

 

2.2. Ми також можемо збирати особисту інформацію про вас через третю сторону (а не від вас 

безпосередньо), наприклад, якщо ви дали свою згоду на передачу цієї інформації нам. 

Коли ми це зробимо, ми гарантуємо, що суб’єкт інформації був поінформований про цю 

дію. 

 

2.3. Ми можемо збирати особисті дані про вас, доступні з загальнодоступних джерел, 

наприклад із соціальних мереж (залежно від ваших налаштувань або політики 

конфіденційності для сайтів і служб), веб-сайтів компаній, політичних реєстрів і реєстрів 

власності, а також архівів новин. Ми можемо використовувати служби обробки даних для 

збору цієї інформації. 

 

2.4. У Розділі 3 нижче ми виклали додаткові відомості про те, яку персональну інформацію ми 

збираємо та чому.  

 

3. Чому ми збираємо та використовуємо вашу особисту інформацію та наші законні 

підстави 

 

3.1. Фонд зазвичай збирає особисту інформацію, щоб керувати, адмініструвати, реєструвати та 

підтримувати вручення Міжнародної нагороди Герцога Единбурзького (« Нагорода »). 

Інформація також збирається, щоб інформувати співробітників операторів Національної 

премії та Фонду, волонтерів, прихильників та учасників про заходи та події Премії.  

 

3.2. Нижче ми описали різні процеси, у яких збирається персональна інформація, який тип 

персональної інформації збирається, як ця інформація отримується та обробляється, мета 

збору інформації та на якій законній основі: 

процес Що як Мета/Чому Законна основа 



 

Лютий 2022 р. Версія: 2.0 

Навчальні 

курси та 

запис 

інформації 

про делегатів 

• Ім'я 

• Прізвище 

• Адреса 

електронної 

пошти 

• Асоційована 

організація 

• Форма онлайн-

бронювання 

через 

SurveyMonkey 

• Відстежувати кількість 

осіб, які пройшли 

онлайн-курси, щоб 

переконатися, що 

Оператор 

дотримується своїх 

ліцензійних вимог і 

правильно виставляє 

рахунок. 
• Передавати 

інформацію тренерам, 

щоб вони могли 

звертатися до 

делегатів по імені та 

вести реєстр 

відвідуваності.  

• Видавати особам 

сертифікати про 

навчання. 

1. Ми маємо 

законний інтерес 

щодо ефективного 

проведення 

навчальних курсів 

і Премії в цілому. 

Спільнота 

нагород 

• Ім'я 

• Прізвище 

• Адреса 

електронної 

пошти 

• Додаткова 

інформація 

профілю 

(додаткова 

загальна заява, 

включаючи 

досвід роботи 

або цікаві хобі) 

 

• Форма 

самостійної 

реєстрації на 

сайті Award 

Community. 

• Отримувати доступ до 

інформації та 

комунікацій для 

підтримки вручення 

Нагороди. 

• Щоб отримати доступ 

до онлайн-курсів для 

самостійного 

навчання. 

• Вести облік онлайн-

тренінгів, які пройшли 

дорослі в Премії. 

2. Ми маємо 

законний інтерес 

для ефективного 

вручення 

Нагороди.  

Онлайн-книга 

записів (ORB) 

– Учасники  

 

вимагається 

• Ім'я 

• Прізвище 

• Адреса 
електронної 
пошти 

• Дата 
народження 

• Адреса 

• Ім'я та 
електронна 
адреса 
батьків/опікунів 

• Подробиці про 
послужний 
список і 
досягнення 
учасників.  

 

• Профіль ORB 
має бути 
ідентифіковани
м для особи, 
чий це профіль. 

• Нагороди 
мають вікові 
обмеження 
для участі, і 
включення 
дати 
народження 
може 
допомогти 
впоратися з 
цим. 

• Додаткова 
інформація 
може 
використовуват

• Щоб дозволити 
користувачам 
керувати учасниками 
та/або центрами 
нагород і 
підтримувати їх для 
вручення нагород. 

• Вести облік учасників, 
дорослих у Центрах 
нагородження та 
нагородження. 

• Використовувати дані 
про вищезазначене 
для моніторингу 
прогресу, аналізу 
впливу та 
забезпечення оплати 
учасниками або 
виставлення рахунків 

1. Ми маємо 

законний інтерес в 

обробці цих 

даних, щоб мати 

можливість 

працювати з ORB.  
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Додатково 

• Стать 

• Національність 

• Зайнятість 

• Зображення 
профілю 

• Запитання 
профілю (вони 
відрізняються 
між 
операторами) 

 

Інформація про 

систему   

• Різна довідкова 

інформація про 

систему 

(наприклад, 

версія 

програмного 

забезпечення 

для мобільних 

пристроїв, звіти 

про помилки, 

дані про 

переглянуті 

сторінки). 

ися для 
допомоги в 
аналізі 
програми або 
для 
спілкування.  

• Інформацію 

про систему 

можна 

використовуват

и для цілей 

аудиту, для 

аналізу з 

метою 

покращення 

або для 

виявлення та 

виправлення 

помилок. 

Центрам нагород та 
Операторам. 
 

Онлайн-книга 

записів (ORB) 

– Дорослі в 

нагороді 

 

 

• Ім'я 

• Прізвище 

• Адреса 

електронної 

пошти 

• Дата 

народження 

• Адреса 

• Стать 

(необов'язково) 

 

• Профіль ORB 

має бути 

ідентифіковани

м для цієї 

особи. 

• Нагорода. 

Оператори 

мають вікові 

обмеження 

для лідерів 

нагород, і 

включення 

дати 

народження 

може 

допомогти 

впоратися з 

цим. 

• Інформація 

може 

використовуват

ися для 

допомоги в 

аналізі програм 

• Щоб дозволити 

користувачам 

керувати своїми 

учасниками або 

центрами нагород і 

підтримувати їх для 

вручення нагород. 

• Вести облік учасників, 

дорослих у Центрах 

нагородження та 

нагородження. 

• Використовувати дані 

про вищезазначене 

для моніторингу 

прогресу, аналізу 

впливу та 

забезпечення оплати 

учасниками або 

виставлення рахунків 

Центрам нагород і 

операторам. 

 

1. Ми маємо 

законний інтерес в 

обробці цих 

даних, щоб мати 

можливість 

працювати з ORB. 

2. Якщо ми маємо 

обробляти 

інформацію для 

дотримання 

юридичних 

зобов’язань, які 

покладаються на 

нас (наприклад, 

звітування до 

Державної 

податкової та 

митної служби, 

Палати компаній 

або Комісії з 

питань 

благодійності).  
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або для 

спілкування.  

Процес 

подачі заявки 

на ліцензію 

та постійне 

керування 

обліковими 

записами 

ліцензіатів 

• Ім'я 

• Прізвище 

• Адреса 

електронної 

пошти 

• Асоційована 

організація 

 

• Подання 

заповненої 

заяви про 

зацікавленість 

або заявки на 

отримання 

ліцензії.  

• Подання 

доказів під час 

розгляду 

ліцензії. 

• Надіслати ліцензійну 

угоду належній 

відповідальній особі 

Оператора. 

• Надіслати 

пропорційний рахунок 

відповідній 

відповідальній особі 

Оператора. 

• Провести введення в 

дію особи, 

відповідальної за 

повсякденну 

координацію та 

роботу Премії в 

Оператора.  

• Надсилати 

повідомлення 

відповідним особам 

Оператора щодо 

важливої інформації 

про доставку 

Нагороди. 

• Повідомити 

Оператора про 

перегляд своєї 

ліцензії. 

• Організовувати 

зустрічі з фізичними 

особами в Оператора 

в рамках розгляду 

ліцензії. 

• Дотримуватись вимог 

ліцензії Оператора.  

1. Обробка 

необхідна для 

виконання 

договору (вимога 

ліцензійної угоди 

Оператора). 

 

Прихильники • Ім'я 

• Прізвище 

• Адреса 

електронної 

пошти 

• Поштова адреса 

• Номер телефону 

(включаючи 

номер 

мобільного) 

• Фінансова 

інформація 

 

• Форма 

договору про 

заставу 

Всесвітньої 

стипендії. 

• Бланк 

декларації про 

благодійну 

допомогу. 

• Форма 

пожертви 

онлайн. 

• Форма 

реєстрації на 

захід. 

• Надсилати 

електронною поштою 

оновлення та новини 

про роботу Премії (за 

наявності згоди на це). 

• Надсилайте 

запрошення на 

програму заходів 

Всесвітньої стипендії 

протягом року (якщо 

на це надано згоду). 

• Надсилайте річний звіт 

із зазначенням того, 

на що були витрачені 

1. Ваша згода. Ви 

можете 

відкликати свою 

згоду в будь-який 

час. Ви можете 

зробити це, 

зв’язавшись з 

нами за 

допомогою даних, 

наведених у 

розділі 10. 

2. Ми маємо 

законний інтерес у 

просуванні та 

просуванні цілей 
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наші пожертви. 

• Забезпечте 

спеціальний 

особистий контакт у 

команді благодійності. 

 

Фонду та наданні 

інформації нашим 

прихильникам. 

Користувачі 

сайту 

[Доменне 

ім'я 

www.intawar

d.org ] 

 

Наведений нижче 

список може 

відрізнятися залежно 

від вмісту 

надісланого 

електронного листа: 

• Ім'я 

• Прізвище 

• Адреса 

електронної 

пошти 

• Поштова адреса 

• Банківські 

реквізити 

• Статус платника 

податків  

 

• Форма 

електронної 

пошти на 

нашому сайті. 

• Керуйте запитами та 

відповідним чином 

обробляйте запити.  

• Обробка 

пожертвувань. 

1. Ми маємо 

законний інтерес в 

управлінні 

запитами та 

запитами, які ми 

отримуємо, а 

також в обробці 

будь-яких 

пожертвувань 

Фонду.  

Події  

 

• Повне ім'я 

• Дата 

народження 

• Адреса 

електронної 

пошти 

• Домашня 

адреса/бажана 

адреса  

• Телефонний 

номер  

• Компанія та 

назва посади 

• Фінансова 

інформація.  

 

• Форма 

договору про 

заставу 

Всесвітньої 

стипендії. 

• Платформа 
Givergy.  

• Платформа 
Eventbrite.  

 

• Керувати гостями, які 

підтверджують 

відвідування заходів 

Фонду. 

• Пропонувати 

відповідні події 

наявним 

прихильникам та/або 

контактам.  

1. Ми маємо 

законний інтерес 

для ефективного 

проведення наших 

заходів.  

дослідження • Повне ім'я 

• Адреса 

електронної 

пошти 

• Дані спеціальної 

категорії, такі як 

релігія, етнічне 

походження, 

мовне 

• Результат 

дослідження 

опитування 

• Опитування 

задоволеності  

• Опитування 

соціальних 

цінностей 

 

• Надати надійні та 

правдоподібні докази 

глобального впливу 

Премії. 

1. Ми маємо 

законний інтерес у 

перегляді впливу 

рішення. 

 

http://www.intaward.org/
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походження та 

стан здоров’я . 

 

Випускники  Наведений нижче 

список може 

відрізнятися залежно 

від того, обов’язкове 

чи необов’язкове 

поле. 

• Повне ім'я  

• Адреса 

електронної 

пошти  

• Місто, Країна  

• Поштова адреса  

• Телефонний 

номер  

• Профіль LinkedIn  

• Ім'я користувача 

Twitter  

• Актуальна 

інформація про 

працевлаштуван

ня  

 

• Процес 

реєстрації 

випускників 

онлайн. 

• Щоб створити каталог 

випускників для 

пошуку членів, щоб 

вони могли 

зв’язуватися залежно 

від свого 

місцезнаходження, 

пропозиції 

наставництва та 

професії. 

1. Ми маємо 

законний інтерес у 

створенні мережі 

випускників, щоб 

вони могли 

підключатися та 

допомагати 

розвитку Премії.  

 

3.3. На додаток до вищезазначеного ми можемо використовувати вашу особисту інформацію:  

 

3.3.1. щоб інформувати вас про новини програми Премії, заходи та події. Ми попросимо вашої 

згоди перед тим, як надсилати вам будь-які маркетингові повідомлення. Ви можете 

скасувати підписку на наші електронні листи, дотримуючись інструкцій у будь-якому 

електронному листі, який ми вам надсилаємо, або ви можете відкликати свою згоду та 

попросити нас видалити вашу особисту інформацію в будь-який час, надіславши нам 

електронний лист на адресу info@intaward.org ;  

 

3.3.2. Якщо необхідно виконати наші юридичні зобов’язання (наприклад, подати звітність до 

податкової та митної служби, Палати компаній або Комісії з питань благодійності).  

 

3.4. Ми не приймаємо жодних автоматизованих рішень, використовуючи особисту 

інформацію, яка має юридичні наслідки або іншим чином істотно впливає на людей.  

 

4. Як ми використовуємо та розкриваємо особисту інформацію  

 

4.1. Фонд обмежує використання та розкриття особистої інформації метою, для якої вона була 

зібрана, та іншими пов’язаними цілями, які ви очікуєте. 

 

4.2. Фонд може розкривати особисту інформацію третім особам, зокрема:  

 

mailto:info@intaward.org
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• з різними організаціями в рамках Міжнародної асоціації нагород та/або з відповідним 

оператором нагород, відповідальним за адміністрування доставки нагород; 

• з підрядниками, постачальниками чи іншими третіми особами, які надають послуги від 

нашого імені (наприклад, постачальники веб-сайтів); 

• у рамках продажу, злиття чи поглинання чи іншої передачі всіх чи частини наших 

активів, у тому числі в рамках процедури банкрутства; 

• згідно з повісткою в суд, ухвалою суду чи іншим судовим процесом або іншим чином, 

якщо це вимагається чи вимагається законом, постановою чи програмами державних 

органів, або для захисту наших прав або прав чи безпеки третіх сторін;  

• з нашими професійними радниками, юристами, бухгалтерами та аудиторами; або 

• за вашою згодою або іншим чином, як це було розкрито під час збору даних або обміну 

ними. 

 

5. Міжнародна передача даних 

Іноді ми можемо використовувати постачальників, які здійснюють свою діяльність за межами 

Великобританії або Європейської економічної зони (ЄЕЗ). Там, де ми це робимо, ми вживаємо 

заходів для забезпечення захисту вашої особистої інформації відповідно до відповідних 

заходів безпеки, особливо якщо країна-одержувач не вважається відповідною законодавством 

Великобританії. Зокрема, ми покладатимемося на відповідні запобіжні заходи відповідно до 

законодавства про захист даних, такі як стандартні договірні положення, затверджені урядом 

Великобританії для захисту вашої особистої інформації.  

6. Як ми зберігаємо та зберігаємо вашу особисту інформацію  

 

6.1. Усі зібрані та оброблені особисті дані надійно зберігаються на внутрішніх спільних дисках 

або базах даних Фонду, включаючи, але не обмежуючись, систему управління 

взаємовідносинами з клієнтами (CRM), систему бухгалтерського обліку, онлайн-книгу 

записів (ORB) і SharePoint. 

 

6.2. Фонд вживатиме належних заходів для забезпечення належних технічних засобів 

контролю для захисту особистої інформації, якою він володіє, від неправомірного 

використання та втрати, а також від несанкціонованого доступу, зміни або розкриття. Хоча 

ми прагнемо використовувати належні організаційні, технічні та адміністративні заходи 

для захисту особистої інформації в нашій організації, на жаль, жодна система передачі чи 

зберігання даних не може гарантувати 100% безпеку. Якщо у вас є підстави вважати, що 

ваша взаємодія з нами більше не безпечна, негайно повідомте нас, використовуючи 

інформацію, наведену в розділі «Контактна інформація» нижче. 

 

6.3. Фонд зберігатиме особисту інформацію лише протягом періоду часу, необхідного з огляду 

на цілі, для яких ми збирали особисту інформацію. Критерії, які ми використовуємо для 

визначення періоду зберігання особистої інформації: (i) відповідний встановлений 

законом період зберігання; (ii) наші договірні та/або ділові відносини з вами; (iii) 

(потенційні) суперечки; та (iv) будь-які вказівки, видані відповідними регуляторами. Після 

закінчення цього періоду відповідна інформація регулярно видаляється, якщо вона більше 

не потрібна для виконання контракту, ініціювання контракту або для захисту чи захисту 
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нашої позиції чи позиції третьої сторони. Якщо у вас виникли запитання щодо наших 

періодів зберігання, зв’яжіться з нами за адресою info@intaward.org .  

 

6.4. Після закінчення відповідних періодів зберігання Фонд вживатиме розумних заходів для 

знищення або остаточної деідентифікації відповідної особистої інформації, доки вона 

більше не потрібна для виконання контракту, ініціювання контракту або для захисту або 

захищати нашу позицію чи позицію третьої сторони. Якщо у вас виникли запитання щодо 

термінів зберігання, зв’яжіться з нами за адресою: info@intaward.org .  

 

6.5. Фонд проводить регулярні перевірки того, хто має доступ до інформації, яку ми 

зберігаємо, щоб переконатися, що ваша інформація доступна лише належним чином 

навченому персоналу, підрядникам або волонтерам. 

 

7. Ваші права 

 

7.1. Ваші права на захист даних відповідно до закону про захист даних є такими: 

Ваше право на доступ – ви маєте право попросити нас надати нам доступ до особистої 

інформації, яку ми зберігаємо про вас.  

Ваше право на виправлення – ви маєте право попросити нас виправити особисту 

інформацію, яку ви вважаєте неточною. Ви також маєте право попросити нас доповнити 

інформацію, яку ви вважаєте неповною.  

Ваше право на видалення – Ви маєте право попросити нас видалити вашу особисту 

інформацію за певних обставин.  

Ваше право на обмеження обробки – ви маєте право просити нас обмежити обробку 

вашої особистої інформації за певних обставин.  

Ваше право заперечувати проти обробки – Ви маєте право заперечувати проти обробки 

вашої особистої інформації за певних обставин. 

Ваше право на перенесення даних . Ви маєте право попросити нас передати надану вами 

особисту інформацію іншій організації або вам за певних обставин. 

Згода – якщо ми попередньо отримали вашу згоду, щоб відкликати цю згоду на обробку 

вашої особистої інформації.  

7.2. Щоб скористатися цими правами, зв’яжіться з нами, використовуючи інформацію, 

наведену в розділі 10 нижче. Вам не потрібно сплачувати жодних зборів за використання 

своїх прав. Якщо ви подасте запит, ми матимемо один місяць, щоб відповісти вам. Однак 

майте на увазі, що Фонд може бути не в змозі надати вам ці права за певних обставин, 

наприклад, якщо нам це заборонено законом або ми можемо покладатися на винятки.  

 

7.3. Ви також маєте право подати скаргу на IAF, звернувшись до наглядового органу у своїй 

країні проживання.  У Великобританії це Офіс інформаційного комісара за адресою 

www.ico.org.uk/make-a-complaint . 

 

8. Скарги 
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8.1. Якщо ви вважаєте, що Фонд не дотримується цього Повідомлення про конфіденційність 

щодо обробки вашої особистої інформації, зв’яжіться з Фондом, використовуючи 

інформацію в розділі 10. У листуванні має бути детально описано характер запиту або 

способи, якими ви вважаєте, що це Повідомлення не було виконано. Також надішліть 

документ, що посвідчує особу (паспорт або водійське посвідчення) і доказ адреси 

(наприклад, рахунок за комунальні послуги). 

 

8.2. Як зазначалося вище, ви також можете звернутися до наглядового органу у своїй країні 

проживання. У Великобританії це Управління інформаційного комісара (ICO) (контактні 

дані наведено нижче). Однак ми завжди будемо вдячні за можливість самостійно 

вирішити вашу скаргу в першій інстанції, якщо це можливо.  

 

9. Інші веб-сайти 

Наші веб-сайти можуть містити посилання на інші веб-сайти. Зверніть увагу, що коли ви 

натискаєте одне з цих посилань, ви переходите на інший веб-сайт, за який Фонд не несе 

відповідальності (навіть якщо ви переходите на веб-сайт за посиланням на один із наших 

веб-сайтів). Ми радимо вам прочитати повідомлення про конфіденційність на всіх таких веб-

сайтах.  

10. Контактні дані 

 

10.1. Будь-яка особа, яка має запитання чи скаргу щодо того, як Фонд обробляє їхню 

особисту інформацію, або бажає отримати доступ або виправити особисту інформацію, 

яку Фонд має про неї, повинна звернутися до: 

Електронною поштою: info@intaward.org 

Поштою: Міжнародна премія Фонду герцога Единбурзького 

    Будинок нагород 

    вул. Матвія 7-11 

    Лондон 

    SW1P 2JT 

 

10.2. Ви також можете поскаржитися в ICO, якщо ви незадоволені тим, як ми використали 

ваші дані, використовуючи інформацію нижче: 

Офіс Уповноваженого з інформації 
Будинок Вікліфа 
Водний пров 
Вілмслоу 
Чешир 
SK9 5AF 

 
Телефон довіри: 0303 123 1113 
Веб-сайт ICO: https://www.ico.org.uk/make-a-complaint    

 

11. Оновлення цього Повідомлення про конфіденційність 
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11.1. Це Повідомлення про конфіденційність може час від часу змінюватися, наприклад, щоб 

врахувати зміни в IAF або відобразити зміни в нормах чи законодавстві. Востаннє 

оновлено в лютому 2022 року. 

 

11.2. Оновлення цього Повідомлення буде опубліковано на цій сторінці – час від часу 

перевіряйте це. Ми також докладемо всіх зусиль, щоб інформувати вас про будь-які значні 

зміни електронною поштою, якщо це доречно. 

 


