Додаток 2
ЗГОДА на обробку персональних даних
На підставі Закону України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 року
№2297-VI (зі змінами)
Я, _______________________________________________________________________,
(прізвище, ім’я, по батькові)

проживаю за адресою ____________________________________________________________,
документ, що посвідчує особу______________________________________________________
_______________________________________________________________________________,
надаю згоду Громадській організації «Асоціація костоправів України» на обробку*
своїх персональних даних загального характеру (прізвище, ім’я та по батькові, дату
народження, номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України (або іншого
документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути
використаним на території України для укладення правочинів), дату видачі та орган, що
його видав, реєстраційний номер облікової картки платника податків України (або
ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків
та інших обов’язкових платежів) місце проживання, реєстрації проживання, тощо) з
метою здійснення її статутної діяльності.
Зобов’язуюсь при зміні моїх персональних даних надавати у найкоротший строк
уточнену інформацію та подавати оригінали відповідних документів.
Я засвідчую, що ознайомлений(а) зі своїми правами як суб’єкта персональних даних
відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 року
№2297-VI.
___.____.______

____________________

___________________________

(підпис)

(ініціали, прізвище)

* обробка персональних даних - будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення,
зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача),
знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих)
систем.

----&-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Відповідно до ст.8 Закону України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 року №2297-VI (зі змінами) суб'єкт
персональних даних має 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 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;
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 його 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, 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 нього правові наслідки.

