Згода на обробку персональних даних
Заповнюючи анкету на сайті https://dopomoga.kharkov.ua (надалі – «Сайт»)
шляхом проставлення відмітки в пункті «Я згодний(-а) на збір та обробку моїх
персональних даних» та продовжуючи використовувати даний Сайт, я
відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від
01.06.2010 № 2297-VI (далі — Закон № 2297) надаю Харківській регіональній
організації Політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ»:
61058, пров. Іванівський, буд. 5, оф. 13, м. Харків, Харківська обл., код
ЄДРПОУ - 33900035, тел. +38 09502413, (далі - володілець персональних
даних) свою добровільну, конкретну, інформовану і свідому згоду на збір,
обробку, використання та зберігання моїх персональних даних (зазначених в
анкеті, а також в пункті 1 цієї згоди), що збираються через сайт
https://dopomoga.kharkov.ua, а також на поширення (в тому числі надання,
реалізацію, передачу) моїх персональних даних третім особам, на наступних
умовах:
1. Перелік персональних даних суб’єкта, який планується обробляти.
Виходячи з мети обробки персональних даних, зазначеної в пункті 2 цієї згоди,
склад моїх персональних даних, дозвіл на обробку яких надається мною в
даній згоді, є таким:
1) основна інформація про суб'єкта, тобто його ПІБ, адреса / відомості про
місцезнаходження, поштовий індекс, інші відомості які Суб'єкт надав за
власним бажанням;
2) контактні дані і відомості про активність на Сайті, в тому числі адреса
електронної пошти, телефон (службовий, мобільний), контакти в чатах та
інших електронних ресурсах, інформацію з соціальної мережі, до якої Суб'єкт
надав доступ, включаючи мережевий ідентифікатор (ID) свій аккаунт в
соціальних мережах, контакти або список «друзів», а також інформацію, яку
Суб'єкт опублікував, зробивши загальнодоступною, IP-адреси пристроїв, що
використовуються Суб'єктом в ході взаємодії з володільцем персональних
даних, їх моделі, історія браузера, тип пристрою, тип операційної системи і
комп'ютера, мобільного браузера, файли «cookies», відомості про дії на Сайті,
дата і час відвідування Сайту (сесії), оновлення та видалення даних;
2. Мета, з якою оброблятимуться персональні дані.
Метою обробки персональних даних є виявлення та систематизація
проблемних об’єктів м. Харкова та Харківської області, розгляд питань щодо
фіксації пропозицій громадян стосовно виявлених проблем, занесення
персональних даних суб’єкта в базу даних потенційних суб’єктів надання
адресної допомоги.

Встановлення зворотнього зв'язку з Суб'єктом (у тому числі направлення йому
новин, розсилок про проведені володільцем персональних даних заходи й
запрошень на такі заходи.
IP-адреси пристроїв, за допомогою яких відвідується Сайт, історія браузера,
тип пристрою, тип операційної системи і комп'ютера, мобільного браузера,
дата і час відвідування Сайту (сесії), оновлення та видалення даних, відомості
про дії на Сайті (в тому числі про перегляд реклами, використання сервісів
Сайту), файли «cookies» обробляються з метою поліпшення роботи Сайту,
підвищення зручності та ефективності роботи з Сайтом, надання рішень і
послуг, що найбільш відповідають потребам Суб'єкта, визначення його
переваг, відображення рекламних оголошень (поведінкової реклами), надання
цільової інформації щодо рішень володільця персональних даних і його
партнерів, надання Суб'єкту таргетированной реклами на основі переваг / дій
суб'єкта на Сайті за допомогою сервісів Facebook, Instagram, а також для
забезпечення технічної можливості функціонування Сайту.
3. Відомості про третіх осіб, яким можуть передаватися персональні дані,
і розпорядників.
Розпорядниками персональних даних є особи, з якими володільцем
персональних даних укладені відповідні договори на надання послуг/інші
договори і які в ході виконання даних договорів за дорученням володільця
персональних даних обробляють мої персональні дані, а саме уповноважені
здійснювати збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування,
зміну, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізацію,
передачу), знеособлення, знищення персональних даних, в тому числі з
використанням інформаційних (автоматизованих) систем.
З метою виконання зазначених вище повноважень розпорядники мають право
отримувати мої персональні дані з будь-яких законних джерел, в тому числі
від мене і від третіх осіб, а також обробляти всі зазначені в цієї згоді мої
персональні дані, в тому числі персональні дані, які становить особливий
ризик для прав і свобод суб'єктів персональних даних, на що я даю повну та
безумовну згоду.
З метою внутрішнього інформаційного забезпечення володільця персональних
даних персональні дані суб'єкта можуть включатися в інші інформаційні
системи.
У зв'язку з тим, що володілець персональних даних може використовувати
рекламні послуги соціальних мереж Facebook та Instagram, Суб'єкт дає свою
згоду на передачу і надання доступу до його персональних даних, зазначених
у підпункті 2 п. 1 цієї Згоди, власникам соціальних мереж Facebook
(www.facebook.com, Facebook, Inc. 1601 Willow Rd. Menlo Park, CA 94025) та

Instagram (www.instagram.com, Facebook, Inc. 1601 Willow Rd. Menlo Park, CA
94025), для цілей надання сервісів вимірювання і таргетингу реклами на основі
переваг / дій Суб'єкта, за допомогою соціальних мереж Facebook та Instagram.
Суб'єкт підтверджує свою поінформованість і погоджується з тим, що
зазначені вище власники соціальних мереж Facebook та Instagram можуть
використовувати файли «cookie», веб-маяки та інші технології зберігання
даних для збору або отримання інформації з Сайту і будь-яких інших ресурсів
мережі Інтернет і використовувати цю інформацію для зазначених вище цілей.
Я повідомлений, що можу заборонити збір та використання інформації для
таргетингу реклами шляхом заборони збереження файлів «cookies» в
налаштуваннях свого браузера.
4. Дії з персональними даними.
Володілець має право здійснювати наступні дії з моїми персональними
даними, вказаними в цієї згоді, включаючи персональні дані, які становить
особливий ризик для прав і свобод суб'єктів персональних даних, на що я даю
повну та безумовну згоду: автоматизована, неавтоматизована і змішана
обробка, в тому числі збирання, реєстрація, накопичення, зберігання,
адаптування, зміна, поновлення, використання, знеособлення, знищення і
поширення (розповсюдження, реалізація, передача) персональних даних по
мережам
зв'язку
загального
користування,
по
інформаційнотелекомунікаційним мережам міжнародного інформаційного обміну, в тому
числі іноземним суб'єктам відносин, пов'язаних з персональними даними, а
також отримувати мої персональні дані з будь-яких законних джерел, в тому
числі від мене і від третіх осіб.
Способи, що застосовуються для обробки персональних даних:
автоматизована обробка; обробка без використання засобів автоматизації
(неавтоматизована); змішана обробка; обробка з отриманням персональних
даних, існуючих в електронному вигляді, шляхом копіювання та іншими
способами, що не знищують персональні дані; зберігання персональних даних
в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді на серверах володільця
персональних даних, їх контрагентів, яким такі персональні дані передані
відповідно до умов цієї згоди; перегляд персональних даних з метою
визначення, чи міститься в них інформація, що відноситься до мети збору і
обробки персональних даних; надання доступу до персональних даних особам,
яким вони необхідні для цілей виконання своїх посадових обов'язків,
зобов'язань в рамках укладеного з володільцем персональних даних цивільноправового/іншого договору, в тому числі працівникам, підрядникам,
володільця персональних даних, інші способи обробки, відповідно до мети
збору і обробки персональних даних.

5. Джерела збирання моїх персональних даних є:
5.1. інформація, документи, що містять персональні дані, надані володільцю
персональних даних самим суб'єктом, а також отримані в ході взаємодії з ним
по телефону, електронній пошті, за допомогою Сайту та інших засобів
комунікації, а також при проведенні переговорів з суб'єктом (в тому числі очно
або дистанційно за допомогою мережі Інтернет);
5.2. інформація, що містить персональні дані, отримана із загальнодоступних
джерел персональних даних і джерел, в яких персональні дані зроблені
загальнодоступними самим суб'єктом.
6. Місце обробки персональних даних: 61058, пров. Іванівський, буд. 5, оф.
13, м. Харків, Харківська обл.
7. Права суб'єкта:
Я до моменту надання цієї згоди ознайомлений зі своїми правами,
передбаченими Законом № 2297, а саме:
• знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних
даних, мету їх обробки, місцезнаходження та / або місце проживання
(перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати
відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим
мною особам, крім випадків, встановлених Законом;
• отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних
даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються мої
персональні дані;
• на доступ до своїх персональних даних;
• отримувати не пізніше як за 30 календарних днів з дня надходження
запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи
обробляються мої персональні дані, а також отримувати зміст таких
персональних даних;
• пред’являти володільцю персональних даних вмотивовану вимогу із
запереченням проти обробки своїх персональних даних;
• 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;
• на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та
випадкових втрат, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним
приховуванням, ненаданням або несвоєчасним їх наданням, а також на

захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь,
гідність та ділову репутацію фізичної особи;
• звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до органів
державної влади та посадових осіб, до Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини або до суду;
• застосовувати засоби правового захисту у разі порушення законодавства
про захист персональних даних;
• вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх
персональних даних під час надання згоди;
• відкликати згоду на обробку персональних даних;
• знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
• на захист від автоматизованого рішення, яке має для мені правові
наслідки.
8. Термін обробки і зберігання: обробка і зберігання моїх персональних
даних здійснюється протягом усього строку, що відповідає меті, зазначеній в
п. 2 цієї згоди.
9. Ця згода вступає в силу з дати її надання мною.
10. Я повідомлений, що ця згода може бути мною відкликана в будь-який час
шляхом письмового повідомлення про відкликання, спрямованого
рекомендованим листом на адресу володільця персональних даних: 61058,
пров. Іванівський, буд. 5, оф. 13, м. Харків, Харківська обл.
Відкликання даної згоди вступає в силу з дати отримання відповідного
повідомлення володільцем персональних даних.
Відкликання згоди тягне припинення обробки персональних даних, якщо
відсутні інші підстави обробки персональних даних.
11. Якщо будь-які положення даної згоди будуть визнані такими, що не
відповідають законодавству України або недійсними, це не повинно впливати
на дійсність і правомочність інших положень згоди.
Заповнюючи анкету на сайті https://dopomoga.kharkov.ua, я також
підтверджую, що до надання даної згоди (в момент збору персональних даних)
я ознайомлений з:
• правами, наданими мені відповідно до чинного законодавства України
про персональні дані,

• інформацією про джерела збирання, місцезнаходження своїх
персональних даних, місцезнаходження або місце проживання
володільця та розпорядників персональних даних, склад та зміст
зібраних персональних даних, мету збору та обробки моїх персональних
даних та осіб, яким передаються персональні дані, мети і підстави такої
передачі, які дії з персональними даними передбачає їх обробка, термін
зберігання, умови відкликання згоди, а також з іншою інформацією в
простій та зрозумілій формі, що дозволяє мені дати інформовану,
добровільну та свідому згоду на обробку моїх персональних даних.

