
Згода  
суб'єкта персональних даних на обробку його персональних даних 

 

1. Цим документом (Далі - Згода)___________________________________________________, 
(прізвище, ім’я, по-батькові)  

паспорт серії ____ № _________ (далі – суб’єкт персональних даних) як суб’єкт персональних даних, на виконання вимог 

частини 2 статті 12 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. № 2297-VI повідомляється про 

включення добровільно наданих Благодійній організації «Міжнародна благодійна фундація лікаря Бєрсєнєва» (надалі – БФ 

«Фундація Бєрсєнєва») власних персональних даних до бази персональних даних «Бенефіціари». 

            
2. Підписуючи цю згоду суб’єкт персональних даних, дає свій усвідомлений, добровільний та однозначний дозвіл на 

вчинення БФ «Міжнародна благодійна фундація лікаря Бєрсєнєва» як володільцю бази персональних даних, всіх дій, які, 

відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. № 2297-VI, є обробкою та використанням 

персональних даних у відповідності до сформульованої мети їх обробки. 
3. Метою збору інформації є обробка персональних даних фізичних осіб загального характеру добровільно 

наданих суб’єктом персональних даних для забезпечення реалізації благодійної діяльності відповідно до Статуту БФ 

«Міжнародна благодійна фундація лікаря Бєрсєнєва», Закону України «Про благодійництво та благодійні організації», 

Закону України «Про волонтерську діяльність», Цивільним Кодексом, Податковим Кодексом України, Господарським 

Кодексом України від 16.01.2003 р. № 436-IV. 

4. Для досягнення мети визначеної п.2 Згоди до бази даних «Бенефіціари» можуть бути включені наступні персональні дані: 
- прізвище, ім’я та по батькові; - дата та місце народження; - громадянство; - відомості про місце проживання; - 

паспортні дані; - ідентифікаційний код платника податків; - відомості про стан здоров’я, - відомості про освіту, 

кваліфікацію; - відомості про сімейний статус; - відомості про родинні відносити; - відомості про вік; 
5. Суб’єкт персональних даних дає згоду на зберігання своїх персональних даних протягом строку, визначеного законом. 
6. Доступ до персональних даних суб’єкта персональних даних, що включені до системи обліку персональних даних БФ 

«Міжнародна благодійна фундація лікаря Бєрсєнєва» третіх осіб дозволяється у випадках та порядку, передбаченому 

законодавством України. 
7. Суб’єкт персональних даних не вимагає здійснення повідомлення про передачу (поширення) персональних даних, що 

включені до системи обліку персональних даних БФ «Міжнародна благодійна фундація лікаря Бєрсєнєва», якщо така 

передача (поширення) відбувається виключно з метою виконання завдань необхідних для забезпечення реалізації 

благодійних відносин в інтересах особи. 
8. Суб’єкт персональних даних із правами, які він/вона має відповідно до змісту ст. 8 Закону України «Про захист 

персональних даних» від 01.06.2010 р. № 2297-VI, ознайомлений/-а. 
9. Ця Згода складена у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, один з яких отримано суб’єктом 

персональних даних. 

      

«        » ______________________2022року         /    /. 

        підпис 
 

Стаття 8 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. № 2297-VI «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 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. 


