
 

Реєстраційний номер  

ТЛСКОНТАКТ 38984214   

ТОВ «ТЛСКОНТАКТ УКРАЇНА»  

бульвар Вацлава Гавела, 6, корп 3, Київ, Україна, 03124 

 

ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ 

 

м. Київ                     Дата                                           _ 

 

 

Суб'єкт персональних даних ________________________________________________________________________________                                                                                                                                                         
(Прізвище, Ім'я, По батькові повністю) 

_______________________________ серія                 №                                виданий_____________________________________ 
(вид основного документа, що посвідчує особу) 

____________________________________ ______________ _________________________________________ _______________                                                                                                                                                                                                            
(ким і коли) 

проживає за адресою ________________________________________________________________________________________  

 

 

В особі представника суб'єкта персональних даних _______________________________________________________________ 
(заповнюється, у разі отримання згоди від представника суб'єкта персональних даних)    (Прізвище, Ім'я, По батькові повністю) 

_______________________________ серія                    №                             виданий _____________________________________ 
(вид основного документа, що посвідчує особу) 

___________________________________________________________________________________________________________ 
(ким і коли) 

проживає за адресою ________________________________________________________________________________________  

 

діє від імені суб'єкта персональних даних на підставі закону / довіреності. 
(потрібне підкреслити) 

 

Я / представник підтверджую наступне: 
 

Я / представник приймаю рішення про надання персональних даних і даю згоду на їх обробку вільно, своєю волею і в своєму інтересі відповідно до Закону 

України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI. Власник бази персональних даних, одержуючий згоду суб'єкта персональних даних: 

ТОВ «ТЛСКОНТАКТ УКРАЇНА», за ідентифікаційним кодом юридичної особи 38984214. Дані надаються для обробки персональних даних осіб, що 

звертаються за в'їзною візою в іноземні держави таких країн, як (включаючи, але не обмежуючись – потрібне підкреслити): Бельгія, Швейцарія, 

Великобританія. 
 

Перелік персональних даних, на обробку яких дається згода суб'єкта персональних даних: прізвище, ім'я, по батькові; дата народження; адреса; Сімейний 

стан; фотографія, дані виїзного документа і дані паспорта громадянина України: а) вид документа; б) серія і номер документа; в) орган, що видав документ: 
Найменування, код; г) дата видачі документа; адреса реєстрації місця проживання; адреса фактичного місця проживання; стать; національність; громадянство; 

інформація про судимості та / або кримінального переслідування на території України та країни подачі візової заяви; номер контактного телефону; відомості 

про трудову діяльність, біометричні персональні дані (відбитки пальців і цифрова фотографія особи). 
 

У разі надання (потрібне підкреслити: надаю/не надаю) довідки про наявність (відсутність) судимості обробка персональних даних здійснюється відповідно 

до вимог національного законодавства України розгляду візової заяви. 
 

Перелік дій, на вчинення яких дається згода: обробка, яка здійснюється шляхом змішаної обробки персональних даних (персональними даними збір, 

систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну, використання, поширення), у тому числі транскордонна передача персональних 
даних, знеособлення, блокування, знищення персональних даних. 

Строк, протягом якого діє згода суб'єкта персональних даних, а також спосіб його відкликання, якщо інше не встановлено законом: 1 рік. 

 

На підставі письмового звернення суб'єкта персональних даних з вимогою про припинення обробки його персональних даних власник бази даних припинить 

обробку таких персональних даних у строк, встановлений законодавством України. 

 
Обробка персональних даних припиняється у разі ліквідації або реорганізації ТОВ «ТЛСКОНТАКТ УКРАЇНА» у порядку, передбаченому чинним 

законодавством України.  Згода може бути відкликана суб'єктом персональних даних шляхом письмового звернення до власника бази даних. 

 
Я згоден з тим, що на мою письмову вимогу повідомлення про знищення персональних даних буде вручатися мені (моєму представнику) за місцем 

знаходження відособленого підрозділу власника бази даних. 

 

 
Підпис суб'єкта персональних даних  

(законного представника, представника за дорученням) 

 

 

 


