
ПРАВИЛА ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ 

 

Відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» від 

01.06.2010р. №2297-VI, діючи добровільно і усвідомлюючи значення моїх дій, надаю свою 

згоду на обробку персональних даних ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ 

«ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «КОНТІ», надалі «Власник», на таких умовах: 

1. Персональні дані будуть оброблятися з метою підтримки зв'язку (комунікації) між 

мною і Власником, а також для оперативного врегулювання Власником проблем, які 

спричинили моє звернення до Власника (у разі їх наявності). 

2. Власником будуть оброблятися будь-які залишені мною на веб-сайті Власника 

контактні (персональні) дані, в тому числі, але не виключно: ідентифікаційні дані 

(прізвище, ім'я, рік народження), номер телефону (стаціонарного або мобільного), адреса, 

зазначена на сайті як місце проживання, адреса електронної пошти. 

3. Під час обробки моїх персональних даних відповідно до мети, визначеної в цих 

Правилах, Власник матиме право повідомляти/передавати мої персональні дані третій/ім 

особі/ам без повідомлення мене про такі дії, у відповідності до вимог Закону України «Про 

захист персональних даних». 

4. Використання моїх персональних даних співробітниками Власника буде 

здійснюється лише відповідно до їхніх професійних, службових або трудових обов’язків. 

Ці співробітники зобов’язані не допускати розголошення в будь-який спосіб персональних 

даних, які їм було довірено або які стали відомі у зв'язку з виконанням професійних, 

службових або трудових обов’язків. Таке зобов'язання залишається дійсним після 

припинення ними діяльності, пов’язаної з персональними даними, крім випадків, 

передбачених законодавством.  

5. Власник зобов’язується забезпечувати захист персональних даних від незаконної 

обробки, а також від незаконного доступу до них.  

6. Я надаю згоду Власникові на знищення моїх персональних даних, що оброблялися 

ним, без повідомлення мене про такі дії. 

 

Мені зрозуміло, що відповідно до ст. 8 Закону України “Про захист персональних 

даних» я маю право: 

1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету 

їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи 

розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї 

інформації уповноваженим мною особам, крім випадків, встановлених законом; 

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, 

зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються мої персональні дані;  

3) на доступ до своїх персональних даних;  

4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, 

крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються мої персональні 

дані, а також отримувати зміст таких персональних даних; 

5) пред'являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням 

проти обробки своїх персональних даних; 

6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних 

даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, 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 із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого 

Верховної Ради з прав людини або до суду; 



9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про 

захист персональних даних;  

10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних 

даних під час надання згоди; 

11) відкликати згоду на обробку персональних даних; 

12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних; 

13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для мене правові наслідки. 

 

Цим підтверджую, що я ознайомлений (-а) з фактом внесення відомостей про мене 

до бази даних фізичних осіб, персональні дані яких обробляються в процесі здійснення 

господарської діяльності ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ 

«ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «КОНТІ». 


