
 

Я, скаржник/представник скаржника, (надалі – "Власник 

Персональних Даних"), надаю ГРОМАДСЬКІЙ СПІЛЦІ 

"ПІДТРИМКА ДІЯЛЬНОСТІ РАДИ БІЗНЕС-ОМБУДСМЕНА" 

(надалі – "Установа") свою однозначну згоду/дозвіл на: 

I, the complainant/complainant’s representative, (hereinafter 
– the "Personal Data Owner") hereby give my explicit 

consent/permit to the PUBLIC SOCIETY "SUPPORT FOR THE 
ACTIVITIES OF THE BUSINESS OMBUDSMAN COUNCIL" 

(hereinafter – the "Institution") to: 
 

- обробку Установою персональних даних Власника 
персональних даних (будь-якої інформації про  Власника  
Персональних  Даних або інформації, що стосується 
Власника персональних даних, у тому числі, але не 
обмежуючись, інформації щодо прізвища, власного імені, 
по батькові, паспортних  даних, ідентифікаційного коду, 
дати, місця народження, громадянства, адреси 
проживання, адреси реєстрації, номерів контактних 

телефонів/факсів, адреси електронної пошти, а також 
даних про освіту, професію, місце працевлаштування, стаж 
роботи тощо (надалі – "Персональні дані") з метою: 

 

- processing by the Institution of my personal data (any 
information on the Personal Data Owner or information 
relating to Personal Data Owner, including, but not limited 
to information about the surname, given name, patronymic 
name, passport and identification code data, date and place 
of birth, citizenship, residential and registered address, 
contact/fax phone numbers, e-mail address and also data 
about education, occupation, place of employment, work 

experience, etc. (hereinafter  – the "Personal data") with 
the aim to: 

 

(a) здійснення Установою своєї діяльності згідно 

Меморандуму про взаєморозуміння щодо підтримання  

української антикорупційної ініціативи від 12 травня 2014 

року, укладеного між Кабінетом Міністрів України, 

Європейським банком реконструкції та розвитку, 

Організацією економічного співробітництва та розвитку, 

Американською торгівельною палатою в Україні, 

Європейською Бізнес Асоціацією, Федерацією роботодавців 

України, Торгово-промисловою палатою України та 

Українським союзом промисловців і підприємців,  а також 

згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 691 від 

26.11.2014, у тому числі шляхом здійснення прямих 

контактів із Власником Персональних Даних за  допомогою 

засобів зв’язку, та/або надання послуг Установою; 

(a) carry out by the Institution its activity according the 

Memorandum of Understanding  for the Ukrainian Anti-

Corruption Initiative dated  12 May 2014 concluded among the 

Cabinet of Ministers of Ukraine, the European Bank  for 

Reconstruction and Development, the Organization for 

Economic Co-Operation and Development, the American 

Chamber of Commerce in Ukraine, the European Business 

Association, the Federation of Ukrainian Employers, the 

Ukrainian Chamber of Commerce and Industry and the 

Ukrainian League of Industrialists and Entrepreneurs, and the 

Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 691 dated 

26.11.2014, including, inter alia, contacting Personal Data 

Owner directly by means of communication and/or provide 

services by the Institution; 

(b) надання третіми особами послуг Установі для 

виконання нею своїх функцій; 

(b) provide services by the third  parties  to the Institution 

so the latter can perform its functions; 

(c) захисту Установою своїх прав та інтересів; (c) protect the Institution’s rights and interests; 

(d) здійснення Установою прав і виконання обов’язків 

за іншими відносинами між Установою і Власником 

Персональних Даних; 

(d)  carry out the rights and fulfil the obligations by the 

Institution under other relations between the Institution and 

Personal Data Owner; 

  

- передачу (поширення), у т.ч. транскордонну, 

Установою Персональних даних третім особам, зміну, 

знищення Персональних даних або обмеження доступу до 

них, включення Персональних даних до бази Персональних 

даних Установою із метою зазначеною у вищевказаних 

пунктах "a"-"d" цієї згоди/дозволу і без необхідності 

- transferring (spreading) by the Institution, including  

cross-border, Personal data to the third parties, change, destroy 

Personal data or limit access thereto, inclusion by the Institution 

Personal  data into the Personal data database with the aim 

indicated in the clauses "a"-"d" above of this consent/permit 



надання Власнику Персональних Даних письмового 

повідомлення про здійснення зазначених дій. 

 

and without written  notification to the Personal Data Owner 

about abovementioned actions. 

 

Власник Персональних Даних  надає  свою  згоду на обробку 

Персональних даних на термін, який є необхідним 

відповідно до мети обробки Персональних даних, 

передбаченої даною згодою/дозволом, однак  у  будь-

якому  випадку до моменту припинення Установи та/або її 

правонаступників. 

 

Personal Data Owner gives his/her consent to process the 

Personal data within the period necessary to process the 

Personal data according to the aim of Personal data processing, 

foreseen by the consent/permit, but in any event until  the 

termination of the Institution and/or its successors. 

Дійсним Власник  Персональних  Даних підтверджує факт 

інформування його/її про включення Персональних даних 

до бази персональних даних Установи,  факт ознайомлення 

Власника Персональних Даних у письмовій формі з правами 

Власника персональних даних, передбаченими Законом 

України "Про захист персональних даних" від 01.06.2010 

року (надалі – "Закон"),  метою обробки Персональних 

даних, інформацією щодо осіб, яким передаються 

Персональні дані, засвідчує, що склад та зміст Персональних 

даних є відповідним визначеній вище меті обробки 

Персональних даних. 

Personal Data Owner hereby acknowledge the fact that he/she 

was informed about the inclusion of the Personal data to the 

Institution Personal data database, the fact that Personal Data 

Owner was informed in writing on the rights of the  Personal 

Data Owner, provided by the Law of Ukraine on "Personal Data 

Protection" dated 01.06.2010 (hereinafter – the "Law"), the 

Personal  data processing purpose, the data on  parties  to  

whom the Personal data are transferred (communicated), 

certifies that Personal data composition and content 

correspond to aforementioned Personal data processing aim. 

Застереження: термін "обробка Персональних даних" 

визначається  чинним законодавством, зокрема Законом, та 

означає будь-яку дію або сукупність дій, здійснених  

повністю або частково в інформаційній (автоматизованій) 

системі та/або в картотеках персональних даних, які 

пов'язані зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, 

зберіганням, адаптуванням,  зміною, поновленням, 

використанням і поширенням (розповсюдженням, 

реалізацією, передачею), знеособленням, знищенням 

відомостей про фізичну особу, володільцем яких є Установа 

та/чи треті особи. 

Warning: expression "Personal data processing" is defined by 

the current legislation, including the Law, and means any action 

or cumulative actions, entirely or partially performed in the 

information (automated) system and/or in personal data files 

related to collection, registration, accumulation, storage, 

adaptation, alteration, updating, usage and distribution 

(spreading, realization, communication) depersonalization, 

destroying of the data about an individual, which the Institution 

and/or the third parties hold. 

 

 


