
Згода на обробку персональних даних 
 

відповідно до вказаної мною інформації у анкеті чи в електронній реєстраційній формі, та керуючись Законом України 
«Про захист персональних даних» від 01.06.2010р. № 2297-VI,  

добровільно надаю Володільцю - ТзОВ «Системи лояльності» (місцезнаходження: Україна, 79008, м.Львів, 
вул.Федорова,29, код за ЄДРПОУ 37801313) надалі - «Товариство», свою згоду на обробку моїх персональних даних 
(відомостей та сукупностей відомостей про мене) у Базі персональних даних клієнтів «LOKAL», володільцем якої є зазначене 
Товариство на наступних умовах цієї письмової Згоди: 

 
 1. Метою обробки персональних даних є: 

- забезпечення реалізації відносин у сфері реклами, маркетингу та збору персональних даних у комерційних цілях; 
- забезпечення комунікацій з клієнтами; 

- надання суб’єктам рекламних та/або інформаційних матеріалів щодо спеціальних пропозицій Володільця та 
партнерів Володільця; 

- вивчення попиту, інформування суб’єктів про нові товари, послуги Володільця та його партнерів; 
- забезпечення реалізації цивільно-правових, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку. 
 
2. Склад та обсяг персональних даних, що можуть бути включені до зазначеної вище бази персональних 

даних: 

- прізвище, ім’я та по батькові суб’єкта; 
- стать; 
- дата народження; 
- поштова адреса; 
- контактний номер мобільного телефону; 
- адресу особистої електронної пошти; 
- сімейний стан, дані про наявність неповнолітніх дітей); 
- соціальний статус; 
- місце праці; 
- кодове слово; 
- професія; 
- відомості про способи комунікації; 
- особистий підпис; 
- дані про наявність автомобіля (його тип, марка, рік випуску); 
- будь-яких інших персональних даних (відомостей, які добровільно надаються суб’єктом Володільцю) у зв’язку з 
реалізацією мети обробки персональних даних, що визначена у п.4 цієї Згоди. 

 
 3. Суб'єкт персональних даних цим надає Володільцю згоду на вчинення з персональними даними 
нижченаведених дій: збір персональних даних в обсязі, необхідному для досягнення мети обробки персональних даних, що 

зазначена у п.1 цієї Згоди; обробку персональних даних (з використанням інформаційних автоматизованих систем, або без 
них), включаючи, але не обмежуючись, одержання, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), 
використання, поширення (в тому числі передачу, включаючи транскордонну передачу будь-яким розпорядникам чи третім 
особам на розсуд Володільця), знеособлення, блокування, знищення персональних даних, а також будь-які інші дії пов'язані з 
обробкою персональних даних відповідно до мети їх обробки.  

Персональні дані можуть передаватись розпорядникам баз даних та третім особам, яких визначає Володілець 
самостійно відповідно до укладених між такими розпорядниками та третіми особами договорів. Суб'єкт персональних даних 
погоджується з тим, що Володілець не зобов'язаний повідомляти суб'єкта персональних даних про таку передачу, якщо така 
передача відбувається з метою визначеною у п.1 даної Згоди. 

При обробці персональних даних Володілець здійснює всі необхідні організаційні та технічні заходи для захисту 
персональних даних від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, відтворення, 
розповсюдження персональних даних, а також інших неправомірних дій. Суб'єкт персональних даних повідомлений про те, що 
він (вона) у будь-який момент часу, письмово звернувшись до Володільця, має право запросити перелік імен і адрес будь-яких 
одержувачів персональних даних, ознайомитися з персональними даними, звернутися з проханням про надання додаткової 
інформації щодо зберігання і обробки персональних даних або ж вимагати внесення будь-яких необхідних змін до 
персональних даних для їх уточнення. 

 
 4. Цим суб’єкт повідомляється про свої права: 

 Згідно із Законом України «Про захист персональних даних», суб’єкт персональних даних, зокрема, 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. 

 
 5. Строк дії згоди, порядок відкликання: 

 Ця згода діє протягом 10 років.  
Суб’єкт може відкликати чи змінити термін дії даної згоди на обробку своїх персональних даних, шляхом направлення 

на адресу Володільця (рекомендованим листом з повідомленням про вручення) письмового повідомлення не пізніше як за 30 
днів до передбачуваної дати відкликання/зміни терміну дії цієї згоди. Суб'єкт персональних даних погоджується на те, що 
протягом зазначеного терміну Володілець не зобов’язаний припиняти обробку персональних даних і знищувати персональні 
дані Суб’єкта. Відкликання не буде мати зворотної сили щодо персональних даних, що пройшли обробку до вступу в силу 
такого відкликання. 

 

Суб’єкт персональних даних цим також підтверджує те, що отримав від Володільця (ТзОВ «Системи лояльності») 
у письмовій формі повідомлення про включення моїх персональних даних до бази персональних даних клієнтів «LOKAL», для 
їх обробки з метою, визначеною у п.1 даної Згоди, про права передбачені Законом України «Про захист персональних даних», 
склад та зміст зібраних даних, а також про умови передачі персональних даних розпорядникам баз даних та третім особам. 

 

 

 


