
 

 
 
 

Згода на збір та обробку  
персональних даних 

 
 1. Проставивши відмітку «Згода на збір та обробку персональних даних», суб’єкт 
персональних даних надає свою безумовну згоду на збір і обробку персональних даних згідно 
Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI правоволодільцю  
онлайн-сервісу електронного обміну пакетами юридично-значущих документів “EDIN-DOCflow” 
(EDIN-DOCflow”), володільцю/розпоряднику бази персональних даних - ТОВ “АТС”. 
 2. Проставивши відмітку «Згода на збір та обробку персональних даних», суб’єкт 
персональних даних підтверджує, що повідомлений і згодний з наступним: 
 2.1. ТОВ “АТС” здійснює обробку персональних даних суб’єкта персональних даних будь-
якими способами з метою належного надання суб’єкту персональних даних послуг 
(ідентифікація, аутентифікація, авторизація, відновлення пароля та ін). 
 2.2. Під час використання “EDIN-DOCflow” ТОВ “АТС” здійснює збір та обробку 
персональних даних суб’єкта персональних даних, пов’язаних з ідентифікацією, аутентифікацією, 
авторизацією, відновленням пароля, іншої інформації, серед яких можуть бути наступні 
персональні дані: 
 а) прізвище, ім’я, по батькові суб’єкта персональних даних, номер телефону, електронна 
адреса; 
 б) персональні дані, надані суб’єктом персональних даних при заповненні реєстраційних 
форм. 
 3. Під обробкою персональних даних вважається збір, реєстрація, накопичення, 
зберігання, адаптування, уточнення (оновлення, зміна), використання, поширення, знеособлення, 
знищення та інші дії (операції) з персональними даними. Суб’єкт персональних даних 
зобов’язується при зміні своїх персональних даних надавати у найкоротший термін 
володільцю/розпоряднику бази персональних даних уточнену інформацію. 
 4. ТОВ “АТС” включає дані суб’єкта персональних даних з моменту, коли суб’єкт 
персональних даних вперше надає свої персональні дані ТОВ “АТС”, шляхом заповнення 
реєстраційної форми на Веб-сайті. 
 5. Володілець/розпорядник бази даних не передає персональні дані третім особам без 
попереднього повідомлення суб’єкта персональних даних. Володілець/розпорядник бази даних 
не інформує суб’єкта персональних даних про передачу його персональних даних у випадках, 
передбачених Законом України «Про захист персональних даних». 
 6. Суб’єкт персональних даних має всі права щодо захисту його персональних даних, що 
передбачені чинним законодавством України, зокрема, Законом України «Про захист 
персональних даних», а саме: 
 1) знати про місцезнаходження бази даних, яка містить його персональні дані, її 
призначення та найменування, місцезнаходження її власника чи розпорядника; 
 2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема, 
інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані, що містяться в базі 
персональних даних; 
 3) на доступ до своїх персональних даних, що містяться у відповідній базі персональних 
даних; 



 

 
 4) отримувати не пізніше, ніж через 30 календарних днів з дня отримання запиту, крім 
випадків, передбачених законом, інформацію про те, чи зберігаються його персональні дані у 
відповідній базі персональних даних, а так само одержувати вміст його персональних даних, які 
зберігаються; 
 5) пред’являти вмотивовану вимогу із запереченням про обробку своїх персональних 
даних органами державної влади, органами місцевого самоврядування при здійсненні їхніх 
повноважень, передбачених законом; 
 6) пред’являти вмотивовану вимогу зміни або знищення своїх персональних даних будь-
яким власником і розпорядником даної бази, якщо ці дані обробляються незаконно чи не є 
достовірними; 
 7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, 
знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним 
наданням, а так само на захист від надання відомостей, які не є достовірними чи ганьблять 
честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи; 
 8) звертатися з питань захисту своїх прав щодо персональних даних до органів державної 
влади, органи місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення захисту 
персональних даних; 
 9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист 
персональних даних. 
 10) змінювати обмеження прав на обробку своїх персональних даних при наданні 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. 
 7. Проставивши відмітку «Згода на збір та обробку персональних даних», суб’єкт 
персональних даних підтверджує, що повідомлений про включення інформації про нього до бази 
персональних даних з вищезазначеною метою, про права, визначені Законом України «Про 
захист персональних даних», а так само про осіб, яким такі дані передаються для виконання 
вищевказаної мети. 
 


