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_______________________________ 

 
ЗАЯВА 

про згоду на обробку персональних даних 

Я, _____________________________, підтверджую, що ознайомлений з вимогами Закону України 

«Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. № 2297-VІ та інших нормативних актів про захист 
персональних даних і надаю згоду на збір та обробку моїх персональних даних ТОВ «ФК «СОКРАТ» (надалі-
Підприємство) з метою здійснення прав та виконання обов'язків у сфері господарської діяльності 
Підприємства, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку та аудиту, виконання вимог 
чинного законодавства України та включення моїх даних до бази даних "Депоненти". 

Підписанням цієї заяви надаю персональну згоду Підприємству на надання доступу та передачу до моїх 
персональних даних третім особам. Додатково повідомляти мене, як власника цих персональних даних, про 
їх передачу або надання доступу третім особам не є необхідним та обов’язковим. 

З цією метою передаю Підприємству інформацію про прізвище, ім'я та по батькові, громадянство, дату 
народження, серію і номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що 
його видав, місце проживання, місце перебування фізичної особи або місце тимчасового перебування 
фізичної особи в Україні, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер), 
реквізити банку, в якому відкрито рахунок і номер банківського рахунку (за наявності). 

Зобов’язуюсь при зміні моїх персональних даних надавати у термін до 10 робочих днів відповідальній 

особі уточнену інформацію щодо відомостей про мене, необхідних для реалізації вимог чинного 

законодавства. 

Підтверджую, що з Положенням про персональні дані Підприємства ознайомлений. 
Даною заявою я також підтверджую, що мені письмово повідомлені мої права, визначені відповідно до 

ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», а саме: 1) знати про місцезнаходження бази даних, 

яка містить його персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження її 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 персональних 

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 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, мета збору персональних даних та особи, яким 

надаються мої персональні дані. 

Підтверджую про взяття на себе зобов'язань виконувати вимоги Закону України "Про захист 
персональних даних" та інших нормативно-правових, внутрішніх документів та локальних актів Підприємства, 
що регулюють питання захисту персональних даних фізичних осіб. 
 
_______________ 
дата 

________________ /_________________/ 
підпис 

 


