Я ознайомлений(а) з організацією збору, обліку, обробки та захисту персональних даних
відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI (зі
змінами та доповненнями) та Загального регламенту захисту даних (Регламент
Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року) та надаю
безвідкличну згоду на обробку* моїх персональних даних та на запис, копіювання,
зберігання і обробку копій та/або зображень (фото) моїх документів (документів, що
посвідчують особу, зокрема паспорту громадянина України, ID-картки, картки платника
податків, тощо) на електронних та/або паперових носіях, тощо, а також відмовляюсь від
письмового повідомлення щодо включення інформації про мене до бази персональних даних.
Я засвідчую, що ознайомлений(а) зі своїми правами як суб’єкта персональних даних,
відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI (зі
змінами та доповненнями).
*обробка персональних даних - будь-яка дія або сукупність дій, здійснених повністю або частково в інформаційній
(автоматизованій) системі та/або в картотеках персональних даних, які пов'язані зі збиранням, реєстрацією, накопиченням,
зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, використанням і поширенням (розповсюдженням, реалізацією,
передачею), знеособленням, знищенням відомостей про фізичну особу.
Витяг із Закону України «Про захист персональних даних" № 2297-VI від 01.06.2010 року»
Стаття 8.
Права суб'єкта персональних даних
1. Особисті немайнові права на персональні дані, які має кожна фізична особа, є невід'ємними і непорушними.
2. Суб'єкт персональних даних має право:
1) знати про місцезнаходження бази персональних даних, яка містить його персональні дані, її призначення та
найменування, місцезнаходження та / або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника цієї бази або дати
відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким
передаються його персональні дані, що містяться у відповідній базі персональних даних;
3) на доступ до своїх персональних даних, що містяться у відповідній базі персональних даних;
4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом,
відповідь про те, чи зберігаються його персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст
його персональних даних, які зберігаються;
5) пред'являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки своїх персональних даних органами державної влади,
органами місцевого самоврядування при здійсненні їхніх повноважень, передбачених законом;
6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та
розпорядником цієї бази, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з
умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є
недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
8) звертатися з питань захисту своїх прав щодо персональних даних до органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, до повноважень яких належить здійснення захисту персональних даних;
9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних.
3. Розпорядження персональними даними фізичної особи, обмеженої в цивільній дієздатності або визнаної недієздатною,
здійснює її законний представник.

