
 

1 
 

Datenschutzgrundverordnung (DSGVO): Transparenzerklärung für 
              

• den Antrag auf Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 
• den Antrag auf Gewährung von Sozialhilfe 
• den Antrag auf Übernahme von Bestattungskosten 
• den Antrag auf Gewährung einer einmaligen Leistung 
• die Angaben zur Weitergewährung von Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 
Ab dem 25. Mai 2018 gilt mit der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ein neuer Rechtsrahmen für den Datenschutz in 
Deutschland und in der Europäischen Union. Die DSGVO enthält Vorschriften zur Datenverarbeitung und zu Betroffenenrechten von Bürgerinnen 
und Bürgern. Daher werden Sie auf Folgendes hingewiesen: 
Soweit es für die Durchführung des Sozialgesetzbuchs oder anderen sozialrechtlichen Bestimmungen in anderen Gesetzen bzw. zur Ermittlung der 
für die Entscheidung über 
• den Antrag auf Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 
• den Antrag auf Gewährung von Sozialhilfe 
• den Antrag auf Übernahme von Bestattungskosten 
• den Antrag auf Gewährung einer einmaligen Leistung 
• die Angaben zur Weitergewährung von Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 
• den Antrag auf Gewährung von Grundsicherung 
maßgeblichen Verhältnisse (Zweck) im Einzelfall erforderlich ist, werden Ihre personenbezogenen Daten manuell bzw. automatisiert verarbeitet d. 
h. insbesondere: erhoben, erfasst, geordnet, gespeichert und übermittelt; vgl. Artikel 6 Abs. 1 Buchstabe c und e, Artikel 9 Abs. 2 Buchstabe g und 
Artikel 4 Nr. 2 DSGVO, §§ 67a ff. SGB X, § 3 und § 22 Abs. 1 Nr. 1, 2 Buchstaben a und c BDSG-neu (Rechtsgrundlagen der Verarbeitung). 
Sozialdaten sind dabei gemäß § 67 Abs. 1 SGB X Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder 
bestimmbaren natürlichen Person (Betroffener), die von einer in § 35 SGB I genannten Stelle im Hinblick auf ihre Aufgaben nach dem 
Sozialgesetzbuch erhoben, verarbeitet oder genutzt werden. Ihre zuständige Behörde ist hierbei verantwortliche Stelle im Sinne des Artikels 4 Nr. 7 
DSGVO. 
Alle Kontaktdaten finden Sie unter Punkt 9. 

Загальний регламент захисту даних (GDPR): Заява про прозорість для 

• заяви на отримання пільг відповідно до Закону про пільги для шукачів притулку 
• заяви про призначення соціальної допомоги 
• заяви про сплату витрат на поховання 
• заяви про призначення одноразової допомоги 
• iнформаціi про продовження надання основних пільг на безпеку в старості та у разі зниження працездатності 
• заяви про надання базового забезпечення 
З 25 травня 2018 року Європейський Загальний регламент захисту даних (GDPR) забезпечить нову правову основу для захисту даних 
у Німеччині та Європейському Союзі. GDPR містить положення щодо обробки даних та прав громадян. Тому радимо вам наступне: 
Наскільки це необхідно для імплементації Кодексу соціального забезпечення або інших положень соціального права в інших законах або 
для визначення рішення про 
• заяву на отримання пільг відповідно до Закону про пільги для шукачів притулку 
• заяву про призначення соціальної допомоги 
• заяву про сплату витрат на поховання 
• заяву про призначення одноразової допомоги 
• iнформацію про продовження надання основних пільг на безпеку за віком та у разі зниження працездатності 
• заяву про надання базового забезпечення 
відповідні обставини (цілі) необхідні в окремих випадках, ваші персональні дані будуть оброблятися вручну або автоматично d. Х. 
зокрема: збирають, записують, класифікують, зберігають та передають; див. статтю 6, параграф 1, букви c і e, статтю 9, 
параграф 2, буква g і статтю 4, номер 2 DSGVO, §§ 67a ff. SGB X, § 3 і § 22, параграф 1, номер 1, 2 букви a і c BDSG-нов. (правова 
основа для обробки). Відповідно до розділу 67 (1) SGB X, соціальні дані - це індивідуальна інформація про особисті або фактичні 
обставини конкретної або ідентифікованої фізичної особи (суб'єкта даних), яка збирається, обробляється або використовується 
органом, зазначеним у розділі 35 SGB I щодо до своїх завдань відповідно до Соціального кодексу. Ваш компетентний орган є 
відповідальним органом у значенні статті 4 № 7 DSGVO. 
Усі контактні дані можна знайти в пункті 9. 
 
1. Datenerhebung beim Antragsteller/Antragstellerin 
Mit 
• dem Antrag auf Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 
• dem Antrag auf Gewährung von Sozialhilfe 
• dem Antrag auf Übernahme von Bestattungskosten 
• dem Antrag auf Gewährung einer einmaligen Leistung 
• den Angaben zur Weitergewährung von Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 
• dem Antrag auf Gewährung von Grundsicherung 
wird die Gewährung von Rechtsvorteilen begehrt. Für die Bearbeitung Ihres Antrags fallen personenbezogene Daten an. Die Datenerhebung im 
Zusammenhang mit dem Antrag erfolgt nach § 67a Abs. 2 Satz 1 Sozialgesetzbuch – Zehntes Buch (SGB X). Im Rahmen Ihrer 
Mitwirkungspflichten (Obliegenheit) gemäß § 60 Abs. 1 Sozialgesetzbuch - Erstes Buch (SGB I) werden Sie insbesondere gebeten, die im Antrag 
erforderlichen Angaben zu machen und diese gegebenenfalls mit entsprechenden Nachweisen zu belegen. Bei Verweigerung der Auskunft kann 
der Antrag abgelehnt werden. Werden Kontoauszüge vorgelegt, dürfen Verwendungszweck bzw. Empfänger einer Überweisung – nicht aber deren 
Höhe – geschwärzt werden, wenn es sich um besondere Arten von personenbezogenen Daten im Sinne des Artikel 9 DSGVO handelt (Angaben 
über die rassische und ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen, Gewerkschaftszugehörigkeit, 
Gesundheit, Sexualleben oder der sexuellen Orientierung). 
1. Збір даних від заявника 
З 
• заяви на отримання пільг відповідно до Закону про пільги для шукачів притулку 
• заяви про призначення соціальної допомоги 
• заяви про сплату витрат на поховання 
• заяви про призначення одноразової допомоги 
• інформаціі про продовження надання основних виплат по забезпеченню за віком та у разі зниження працездатності 
• заяви про надання базового забезпечення 
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вимагається надання правових пільг. Персональні дані необхідні для обробки вашої заявки. Збір даних у зв’язку з поданням заяви 
здійснюється відповідно до пункту 1 частини 2 статті 67а Кодексу соціального страхування - Книга десята (SGB X). У рамках вашого 
зобов’язання співпрацювати (зобов’язання) відповідно до розділу 60 (1) Соціального кодексу – Перша книга (SGB I), вас, зокрема, 
попросять надати інформацію, необхідну в заяві, і, якщо необхідно, надати надати відповідні докази. Якщо інформація буде відмовлена, 
заявка може бути відхилена. Якщо надано виписку з банку, мета використання або одержувача переказу, але не сума, може бути 
затемнена, якщо це стосується спеціальних типів персональних даних у розумінні статті 9 GDPR (інформація про расове та етнічне 
походження, політичні погляди). , релігійні чи ідеологічні переконання, членство в профспілці, стан здоров’я, сексуальне життя чи 
сексуальна орієнтація). 
 
2. Datenerhebung bei anderen Stellen 
Öffentliche Stellen übermitteln auf Ersuchen der Verantwortlichen Daten. Personenbezogene Daten werden bei anderen Stellen ausschließlich 
erhoben, wenn und soweit die Erhebung ausdrücklich geregelt ist, die Voraussetzung der Regelung vorliegen und die Daten für die oben 
beschriebenen Zwecke erforderlich sind. 
2. Збір даних від інших органів 
Державні органи передають дані на вимогу відповідальних осіб. Персональні дані збиратимуться від інших органів лише в тому обсязі, 
коли збирання чітко регламентовано, дотримані передумови для регулювання та дані необхідні для цілей, описаних вище. 
 
3. Manueller bzw. automatisierter Datenabgleich und Datenübermittlung 
Die Übermittlung von personenbezogenen Daten erfolgt ausschließlich, wenn und soweit die Voraussetzungen einer gesetzlichen 
Übermittlungsbefugnis vorliegen. Die Verantwortung für die Zulässigkeit trägt die Verantwortliche als übermittelnde Stelle. Eine 
Übermittlungsbefugnis kann sich insbesondere aus den §§ 67a Abs. 2 Nr. 2, 67d – 79 SGB X ergeben. Gemäß § 79 SGB X ist zudem unter 
Vorliegen der Voraussetzungen die Einrichtung eines automatisierten Verfahrens zur Übermittlung von Sozialdaten durch Abruf möglich. 
Sozialdaten, die von einem Arzt oder einer anderen in § 203 Abs. 1 und 4 StGB genannten Person (Berufsgeheimnisträger) zugänglich gemacht 
wurden, sind besonders schutzwürdige Sozialdaten. Eine Übermittlung ist nur unter der Voraussetzung, unter denen diese Person selbst 
übermittlungsbefugt wäre, zulässig (§ 76 Abs. 1 SGB X). Daneben ist eine Übermittlung von Sozialdaten bei Vorliegen der Voraussetzungen nach § 
76 Abs. 2 Nr. 2 und 3 SGB X zulässig. Darüber hinaus ist die Übermittlung von besonders schutzwürdigen Sozialdaten gemäß § 76 Abs. 2 Nr. 1 
SGB X in Verbindung mit § 69 Abs. 1 Nr. 1 und 2 SGB X im Zusammenhang mit einer Begutachtung wegen der Erbringung von Sozialleistungen 
oder wegen der Ausstellung einer Bescheinigung zulässig. Sie können der Übermittlung in diesem Zusammenhang widersprechen. Soweit 
Sozialdaten im Sinne des § 84 Abs. 3 SGB X gesperrt sind, kann eine Übermittlung unter den Voraussetzungen des § 84 Abs. 4 SGB X erfolgen. 
Gemäß § 67e SGB X kann eine Übermittlung von Sozialdaten zur Bekämpfung von Leistungsmissbrauch und illegaler Ausländerbeschäftigung 
erfolgen. Verdachtsfälle auf Betrug werden grundsätzlich bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Eine Übermittlung aufgrund gesetzlicher 
Vorschriften ist darüber hinaus insbesondere, z. B. bei Vorliegen der Voraussetzungen in nachfolgenden Fällen möglich: 
 
• § 67e Erhebung und Übermittlung an zuständige Leistungsträger zur Bekämpfung von Leistungsmissbrauch 
und illegaler Ausländerbeschäftigung 
• § 69 Übermittlung für die Erfüllung sozialer Aufgaben an eine Stelle im Sinne des § 35 SGB I 
• § 71 Übermittlung für die Erfüllung besonderer gesetzlicher Pflichten und Mitteilungsbefugnisse 
z. B. an Meldebehörden 
• § 70 Übermittlung für die Durchführung des Arbeitsschutzes 
• § 72 Übermittlung für den Schutz der inneren und äußeren Sicherheit 
• § 73 Übermittlung für die Durchführung eines Strafverfahrens 
• § 74 Übermittlung bei Verletzung der Unterhaltspflicht und beim Versorgungsausgleich 
• § 74a Übermittlung zur Durchsetzung öffentlich-rechtlicher Ansprüche und im Vollstreckungsverfahren 
• § 75 Übermittlung von Sozialdaten für die Forschung und Planung 
• § 78 Zweckbindung und Geheimhaltungspflicht eines Dritten, an den Daten übermittelt werden  
3. Узгодження та передача даних вручну або автоматизовано 
Персональні дані передаються лише в тому випадку, якщо і в тій мірі, в якій виконуються вимоги до законодавчого дозволу на 
передачу. Відповідальна особа як орган, що передає, відповідає за прийнятність. Дозвіл на передачу може випливати, зокрема, з §§ 67a, 
параграф 2 № 2, 67d - 79 SGB X. Відповідно до § 79 SGB X також можна налаштувати автоматизований процес передачі соціальних 
даних шляхом пошуку, якщо вимоги виконуються. Соціальні дані, доступ до яких надано лікарем або іншою особою, зазначеною у 
частинах 1 і 4 статті 203 Кримінального кодексу (володілець професійної таємниці), є соціальними даними, які особливо заслуговують 
на захист. Передача дозволяється лише за умови, що ця особа буде уповноважена на передачу (§ 76, параграф 1 SGB X). Крім того, 
передача соціальних даних дозволяється, якщо дотримані вимоги згідно з § 76, абзац 2 № 2 і 3 SGB X. Крім того, передача соціальних 
даних, які особливо заслуговують на захист відповідно до розділу 76, параграфа 2 № 1 SGB X у поєднанні з розділом 69, параграфа 1 № 
1 і 2 SGB X у зв’язку з оцінкою надання соціальних послуг пільги або для видачі свідоцтва дозволено. Ви можете заперечити проти 
передачі в цьому контексті. Якщо соціальні дані заблоковані відповідно до розділу 84 (3) SGB X, передача може відбуватися за умовами 
розділу 84 (4) SGB X. Відповідно до § 67e SGB X соціальні дані можуть передаватися для боротьби з зловживанням пільгами та 
нелегальним працевлаштуванням іноземців. Про підозру у шахрайстві завжди повідомляють прокуратуру. Передача, зумовлена 
правовими нормами, також є, зокрема, напр. B. можливо, якщо вимоги виконуються в таких випадках: 
 
• Розділ 67e Збір та передача відповідальним постачальникам послуг для боротьби зі зловживанням послугами 
і нелегальне працевлаштування за кордоном 
• § 69 передача для виконання соціальних завдань органу за змістом § 35 SGB I 
• § 71 Передача для виконання спеціальних юридичних зобов'язань та повноваження щодо повідомлення 
напр. B. до органів реєстрації 
• § 70 передача для здійснення охорони праці 
• § 72 передача для захисту внутрішньої та зовнішньої безпеки 
• Розділ 73 Передача для здійснення кримінального провадження 
• Розділ 74 Передача у разі порушення зобов'язання щодо аліментів та у разі вирівнювання пенсії 
• Розділ 74a Передача для виконання вимог за публічним правом та у виконавчому провадженні 
• Розділ 75 Передача соціальних даних для дослідження та планування 
• § 78 Зобов'язання щодо цільового призначення та нерозголошення третьої сторони, якій передаються дані 
 
4. Übermittlung von Sozialdaten an über- oder zwischenstaatliche Stellen 
Eine Übermittlung von Sozialdaten an Drittstaaten ist unter den Voraussetzungen des § 77 Abs. 2 SGB X möglich. 
4. Передача соціальних даних до наднаціональних або міжурядових органів 
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Передача соціальних даних до третіх країн можлива за умов § 77 п. 2 SGB X. 
 
5. Datenverarbeitung zur Bearbeitung des Antrags 
Die weitere Datenverarbeitung erfolgt gemäß § 67b Abs. 1, § 67c SGB X, wenn sie zur Erfüllung der in der Zuständigkeit der verantwortlichen Stelle 
liegenden, gesetzlichen Aufgaben erforderlich ist oder Sie eingewilligt haben, und die Verarbeitung für die Zwecke erfolgt, für die die Daten erhoben 
worden sind. Für andere Zwecke dürfen Daten nur verarbeitet werden, wenn die Voraussetzungen des § 67c Abs. 2 SGB X vorliegen 
(Erforderlichkeit zur Erfüllung von gesetzlichen Aufgaben, bei Ihrer Einwilligung, Erforderlichkeit zur wissenschaftlichen Forschung oder Planung im 
Sozialleistungsbereich nach § 75 Abs. 1 SGB X). 
5. Обробка даних для обробки заявки 
Подальша обробка даних відбувається відповідно до розділу 67b, параграф 1, розділ 67c SGB X, якщо це необхідно для виконання 
статутних завдань, за які відповідає відповідальний орган, або якщо ви дали свою згоду, і обробка здійснюється для цілей про які були 
зібрані дані. Для інших цілей дані можуть оброблятися лише за умови виконання вимог розділу 67c, параграф 2 SGB X (необхідність 
виконання юридичних завдань за вашою згодою, необхідність проведення наукових досліджень або планування у сфері соціальних послуг 
відповідно до розділу 75, параграф 1 SGB X) . 
 
6. Durchführung von gerichtlichen Verfahren einschließlich Strafverfahren 
Zur Durchführung von gerichtlichen Verfahren einschließlich Strafverfahren werden personenbezogene Daten unter den Voraussetzungen der §§ 
68, 69 SGB X an die Polizeibehörden, Staatsanwaltschaften und Gerichte übermittelt. 
6. Ведення судочинства, у тому числі кримінального провадження 
Для здійснення судового провадження, у тому числі кримінального провадження, персональні дані передаються органам поліції, 
прокуратурі та судам відповідно до §§ 68, 69 SGB X. 
 
7. Löschung Ihrer personenbezogenen Daten 
Personenbezogene Daten werden von der Verantwortlichen gemäß § 84 Abs. 2 SGB X gelöscht, wenn die Speicherung unzulässig ist, sie für die 
Durchführung des Zwecks, für den sie erhoben wurden nicht mehr erforderlich sind und die Annahme besteht, dass durch die Löschung Ihre 
schutzwürdigen Interessen nicht beeinträchtigt werden, keine gesetzlichen, satzungsmäßigen oder vertraglichen Aufbewahrungspflichten 
entgegenstehend sind oder eine Löschung wegen der besonderen Art der Speicherung nicht oder nicht mit angemessenem Aufwand möglich ist (§ 
84 Abs. 3 SGB X). In diesem Fall tritt an die Stelle einer Löschung eine Sperrung. Innerhalb der vorstehend genannten Fristen besteht gemäß Art. 
17 Abs. 3 Buchstabe b DSGVO, § 35 Abs. 3 BDSG kein Recht auf Löschung nach Art. 17 DSGVO. 
7. Видалення ваших персональних даних 
Особисті дані будуть видалені відповідальною особою відповідно до § 84, параграф 2 SGB X, якщо їх зберігання є неприпустимим, вони 
більше не потрібні для мети, для якої вони були зібрані, і існує припущення, що ваші інтереси, гідні захисту, будуть Видалення не 
постраждало, немає суперечливих юридичних, законодавчих або договірних зобов’язань щодо зберігання, або видалення неможливе або 
неможливе з розумними зусиллями через особливий тип зберігання (§ 84, параграф 3 SGB X). У цьому випадку замість видалення 
відбувається блокування. Відповідно до статті 17, параграфа 3, букви b GDPR, розділу 35, пункту 3 BDSG, немає права на видалення 
відповідно до статті 17 GDPR протягом вищезгаданих строків. 
 
8. Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, auf 
Datenübertragbarkeit und Widerspruch; Widerruf einer Einwilligung; Beschwerde 
Wenn Sie eine Auskunft zu den zu Ihrer Person gespeicherten personenbezogenen Daten wünschen, wenden Sie sich bitte an die Verantwortliche. 
Sie können auch den Datenschutzbeauftragten der Verantwortlichen zu Rate ziehen. Auf Antrag wird Ihnen bei Vorliegen der Voraussetzungen 
gemäß § 83 SGB X Auskunft zu den zu Ihrer Person gespeicherten Sozialdaten, Herkunft der Daten, Empfänger oder Kategorien von Empfängern, 
an die Daten weitergegeben werden, sowie zu dem Zweck der Speicherung erteilt, soweit keine datenschutzrechtlichen Vorschriften, insbesondere 
nach § 83 SGB X, § 29 Abs. 1 Satz 2 und § 34 BDSG der Auskunftserfüllung entgegenstehen. Wenn Sie feststellen, dass zu Ihrer Person 
gespeicherte Daten fehlerhaft oder unvollständig sind, können Sie jederzeit die unverzügliche Berichtigung oder Vervollständigung dieser Daten 
verlangen. Wenn die Richtigkeit oder Unrichtigkeit der Daten nicht festgestellt werden kann, bewirkt dies keine Sperrung, soweit es um die 
rechtmäßige Erfüllung sozialer Aufgaben geht. Die bestrittenen Daten werden dann nur mit einem Hinweis hierauf genutzt und übermittelt. Von der 
Tatsache, dass Sozialdaten bestritten oder nicht mehr bestritten sind, von der Berichtigung unrichtiger Daten, sowie der Löschung oder Sperrung 
wegen Unzulässigkeit der Speicherung, werden diejenigen Stellen verständigt, 
denen im Rahmen einer Datenübermittlung diese Daten zur Speicherung weitergegeben worden sind, wenn dies keinen unverhältnismäßigen 
Aufwand erfordert und schutzwürdige Interessen des Betroffenen nicht entgegenstehen. Unter den Voraussetzungen des Art. 18 DSGVO können 
Sie eine Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten verlangen.  
Dies kommt z. B. dann in Betracht, wenn die Verantwortliche die Daten nicht mehr länger benötigt und/oder eine gesetzliche Pflicht zur 
Verarbeitung der Daten besteht, Sie diese jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen und eine 
Löschung der Daten Ihre schutzwürdigen Interessen beeinträchtigen würde. 
Im Zusammenhang mit 
• dem Antrag auf Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 
• dem Antrag auf Gewährung von Sozialhilfe 
• dem Antrag auf Übernahme von Bestattungskosten 
• dem Antrag auf Gewährung einer einmaligen Leistung 
• den Angaben zur Weitergewährung von Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 
• dem Antrag auf Gewährung von Grundsicherung 
besteht kein Recht auf Datenübertragbarkeit nach Art. 20 DSGVO, da die Bearbeitung nach dem SGB für die Wahrnehmung einer Aufgabe 
erforderlich ist, die im öffentlichen Interesse liegt (vgl. Art. 20 Abs. 3 Nr. 2 DSGVO). Es besteht auch kein Recht auf Widerspruch gegen die 
Verarbeitung personenbezogener Daten nach Artikel 21 Abs. 1 DSGVO, soweit die Verarbeitung von personenbezogenen Daten zur Erfüllung einer 
rechtlichen Verpflichtung zwingend erforderlich ist (vgl. §§ 67 ff. SGB X). Unter den Voraussetzungen des § 76 Abs. 2 Nr. 1 SGB X besteht ein 
Widerspruchsrecht gegen die Übermittlung von besonders schutzwürdigen Sozialdaten (vgl. Nr. 3.). Sollten Ihre personenbezogenen Daten 
aufgrund Ihrer ausdrücklichen Einwilligung verarbeitet (d. h. insbesondere erhoben) worden sein, können Sie diese Einwilligung jederzeit nach Art. 
7 Abs. 3 DSGVO widerrufen. Dadurch wird jedoch nicht die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung Ihrer Daten bis zu Ihrem Widerruf berührt. Sie haben 
ferner das Recht, sich beim Landesdatenschutzbeauftragten als zuständige Aufsichtsbehörde für den Datenschutz zu 
beschweren, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nicht rechtmäßig erfolgt. 
8. Право на інформацію, виправлення, обмеження обробки ваших персональних даних, на 
переносимість даних і заперечення; відкликання згоди; Скарга 
Якщо вам потрібна інформація про персональні дані, які зберігаються про вас, зверніться до відповідальної особи. Ви також можете 
звернутися до спеціаліста із захисту даних розпорядника даних. На запит вам буде надана інформація про соціальні дані, які 
зберігаються про вас, походження даних, одержувачів або категорії одержувачів, яким передаються дані, а також про мету зберігання, 
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за умови дотримання вимог згідно з § 83 SGB X дотримуються, оскільки відсутні правила захисту даних, зокрема відповідно до § 83 
SGB X, § 29, абзац 1, пункт 2 та § 34 BDSG, перешкоджають виконанню інформації. Якщо ви виявите, що дані, що зберігаються про 
вас, є неправильними або неповними, ви можете подати запит на негайне виправлення або доповнення цих даних у будь-який час. 
Якщо точність чи неточність даних неможливо визначити, це не призводить до блокування щодо законного виконання соціальних 
завдань. Тоді спірні дані будуть використані та передані лише з посиланням на це. Ці органи будуть повідомлені про те, що соціальні 
дані оспорюються або більше не оспорюються, про виправлення неправильних даних, а також про видалення чи блокування через 
неприпустимість зберігання, 
кому ці дані були передані для зберігання в рамках передачі даних, якщо це не вимагає непропорційних зусиль і не суперечить законним 
інтересам відповідної особи. Згідно з умовами статті 18 GDPR, ви можете вимагати обмеження обробки ваших даних. 
Це можна розглядати, наприклад, якщо відповідальній особі більше не потрібні дані та/або є юридичне зобов’язання обробляти дані, 
але вам це потрібно для пред’явлення, здійснення чи захисту правових вимог, і видалення даних зашкодить вашій законні інтереси. 
У зв'язку з 
• заявою на отримання пільг відповідно до Закону про пільги для шукачів притулку 
• заявою про призначення соціальної допомоги 
• заявою про сплату витрат на поховання 
• заявою про призначення одноразової допомоги 
• інформацією про продовження надання основних виплат по забезпеченню за віком та у разі зниження працездатності 
• заявою про надання базового забезпечення 
немає права на передачу даних відповідно до ст. 20 GDPR, оскільки обробка необхідна відповідно до SGB для виконання завдання, яке 
становить суспільний інтерес (див. ст. 20 п. 3, п. 2 GDPR). Також немає права заперечувати проти обробки персональних даних 
відповідно до статті 21 (1) GDPR, оскільки обробка персональних даних є абсолютно необхідною для виконання юридичного обов’язку 
(пор. Розділи 67 та наступні SGB X). Відповідно до умов розділу 76, параграф 2 № 1 SGB X, існує право заперечувати проти передачі 
соціальних даних, які особливо заслуговують на захист (пор. № 3). Якщо ваші персональні дані були оброблені (тобто, зокрема, зібрані) 
на основі вашої чіткої згоди, ви можете в будь-який час відкликати цю згоду відповідно до статті 7 (3) GDPR. Однак це не впливає на 
законність обробки ваших даних, поки ви не відкликаєте свою згоду. Ви також маєте право звернутися до державного уповноваженого 
із захисту даних як до компетентного наглядового органу з питань захисту даних та поскаржитися, якщо ви вважаєте, що обробка 
ваших персональних даних є неправомірною. 
 
9. Kontaktdaten 
контактні дані 
 
Landesdatenschutzbeauftragte/-r: 
Державний уповноважений із захисту даних: 

Kontaktdaten: 
контактні дані 
 
Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, Königstraße 10a, 70173 Stuttgart,  
Tel. 0711/ 615541- 0, E-Mail: poststelle@lfdi.bwl.de 
Державний комісар із захисту даних та свободи інформації, Königstraße 10a, 70173 Stuttgart, Тел.0711/ 615541-0, e-mail: 
poststelle@lfdi.bwl.de  

 
Verantwortliche/-r: 
Відповідальний: 

Name und Kontaktdaten der jeweiligen Behörde 

Herr Landrat Joachim Walter, Wilhelm-Keil-Str. 50, 72072 Tübingen,  E-Mail: Verantwortlicher-Datenschutz@kreis-tuebingen.de 

Найменування та контактні дані відповідного органу 

Адміністратор району Йоахім Вальтер, Вільгельм-Кейль-стр. 50, 72072 Тюбінген, електронна пошта: Responsible-Privacy@kreis-

tuebingen.de 

Kontaktdaten der Datenschutzbeauftragten/des Datenschutzbeauftragten der Behörde 
Контактні дані уповноваженого із захисту даних органу 

Datenschutzbeauftragte, Wilhelm-Keil-Str. 50, 72072 Tübingen, E-Mail: Datenschutz@kreis-tuebingen.de 

Державний комісар із захисту даних, Wilhelm-Keil-Str. 50, 72072 Тюбінген, електронна адреса: Datenschutz@kreis-tuebingen.de 
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