ЗГОДА
на збір та обробку персональних даних
Я,________________________________________________________________________
(ПІБ)

(дата народження____________, мобільний телефон ____________________), відповідно до
Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року № 2297-УІ надаю
згоду Правлінню громадської організації «Трансперенсі Інтернешнл Україна» (далі – ТІ
Україна) та Дирекції ТІ Україна на обробку та використання моїх персональних даних
(дата народження, мобільний телефон, адреса проживання, інші персональні дані) з метою
Забезпечення реалізації:
а) принципів та процедур членства в ТІ Україна;
б) адміністративно-правових відносин;
в) відносин у сфері управління людськими ресурсами, зокрема кадровим потенціалом;
відповідно до Конституції України, Господарського кодексу України, Цивільного кодексу
України, Кодексу законів про працю України, Податкового кодексу України, Закону
України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», Закону
України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Закону України «Про
фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», Закону України
«Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом, або фінансуванню тероризму», інших законів України та виданих відповідно до них
нормативно-правових актів.
Також посвідчую, що повідомлення про включення даних про мене до бази
персональних даних Правління та Дирекції ТІ Україна, з правами, які я маю відповідно до
змісту ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», ознайомлена (ий).
«___» березня 2014 р.
_____________________________________ ____________
(ПІП)

(підпис)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………..
Повідомляємо, що надані Вами відомості включені до бази персональних даних Правління та Дирекції ТІ Україна
з метою Забезпечення реалізації: а) принципів та процедур членства в ТІ Україна, б) адміністративно – правових відносин,
в) відносин у сфері управління людськими ресурсами, зокрема кадровим потенціалом, відповідно до Кодексу законів про
працю України, Податкового кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні,
Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», Закону України «Про
запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму»,
інших законів України та виданих відповідно до них нормативно-правових актів.
Для виконання зазначеної мети Ваші дані надаються Правлінню та Дирекції ТІ Україна, як особам, що
безпосередньо задіяні в процесі реалізації перерахованих вище відносин.
Відповідно до ст.8 Закону України „Про захист персональних даних" суб'єкт персональних даних має право:
1. знати про місцезнаходження бази даних, яка містить його персональні дані, її призначення та найменування,
місцезнаходження володільця чи розпорядника;
2. отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб,
яким передаються його персональні дані, що містяться у базі даних;
3. на доступ до своїх персональних даних, що містяться у відповідній базі персональних даних;
4. отримувати не пізніш як за 30 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, що зберігаються;
5. пред'являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки своїх переданих 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 переданих 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.
____________

