Згода на обробку персональних даних
Цим я, (вищезазначений/вищезазначена), однозначно та добровільно надаю згоду і
дозволяю ФОП Миронюк Ю.С. («Компанія») здійснення будь якої дії або сукупності дій
повністю або частково в інформаційній (автоматизованій) системі та/або картотеці
персональних даних, пов'язаних зі збором, реєстрацією, накопиченням, зберіганням на
необмежений термін, адаптацією, зміною, відновленням, використанням та поширенням,
включаючи реалізацію і передачу, знеособленням, знищенням (далі разом - «обробка»)
всіх переданих мною і перерахованих нижче персональних даних з метою поширення
електронних інформаційних листів та/або іншої інформації, пов'язаної з діяльністю
Компанії:
-

Прізвище, ім’я, по-батькові особи
Контактний телефон
Адресу електронної пошти
Назва та код ЄДРПОУ організації, де працює особа

Цим підтверджую відсутність будь-яких застережень щодо обмеження права на обробку
переданих мною Компанії персональних даних, а також свою добровільну згоду на
використання таких персональних даних Компанією, надання права обробки, доступу і
розповсюдження будь-яким третім особам у вищевказаних цілях на необмежений термін
без повідомлення мене про таку передачу персональних даних.
Я також обізнаний, що можу в будь-який момент запросити і / або змінити мої
персональні дані, якими володіє Компанія, а також відкликати свою згоду на обробку
переданих мною персональних даних, відмовитися від отримання відповідної розсилки,
самостійно відписавшись від неї з тіла листа.

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 пізніше 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.

