
 
Даним Договором ___________________________________________________,  
                                                                         (ФО, ФОП, ПП),                                                        (ПІБ) 
як суб’єкт персональних даних, на виконання вимог частини 2 статті 12 Закону України «Про захист 

персональних даних» повідомляється про включення добровільно наданих ним  власних персональних даних до 
бази даних АТ «Житомиробленерго». 

Підписуючи даний договір, ___________________________________________,  
                                                                                                          (ФО, ФОП, ПП),                                                        (ПІБ) 
як суб’єкт персональних даних, дає свій добровільний та однозначний дозвіл на вчинення 

Постачальником, як володільцем бази персональних даних, всіх дій, які, відповідно до Закону України «Про 
захист персональних даних», є обробкою його персональних даних у відповідності до сформульованої мети їх 
обробки. 

Метою обробки добровільно наданих Споживачем персональних даних є, відповідно до Цивільного 
Кодексу України, Господарського Кодексу України, Податкового Кодексу України та інших нормативно-
правових актів, є забезпечення реалізації господарських відносин на підприємстві, 

Для досягнення мети обробки до системи обліку Постачальника можуть бути включені наступні 
персональні дані: 

- ПІБ;  
- дата народження; 
- місце проживання (місце знаходження); 
- інформація щодо резидентства; 
- ідентифікаційний номер фізичної особи; 
- серія і номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав; 
- реквізити банківських рахунків;  
- контактний телефон; 
та інші дані. 
У зв’язку з внесенням до системи обліку персональних даних, відповідно до статті 8 Закону України «Про 

захист персональних даних» 
 

_________________________________________________________________, має право: 
                                                                      (ФО, ФОП, ПП),                                                        (ПІБ) 

1) знати про місцезнаходження бази персональних даних, яка містить його персональні дані, її 
призначення та найменування, місцезнаходження та/або місце проживання (перебування) володільця чи 
розпорядника цієї бази 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, що містяться у відповідній базі персональних даних;  

3) на доступ до своїх персональних даних, що містяться у відповідній базі персональних даних;  
4) отримувати не пізніше як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, 

передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються його персональні дані у відповідній базі персональних 
даних, а також отримувати зміст його персональних даних, які зберігаються;  

5) пред'являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки своїх персональних даних органами 
державної влади, органами місцевого самоврядування при здійсненні їхніх повноважень, передбачених 
законом;  

6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким 
володільцем та розпорядником цієї бази, 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 з питань захисту своїх прав щодо персональних даних до органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення захисту персональних даних;  

9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних 
даних.  

____________________________________________ дає згоду на постійне зберігання       
                 (ФО, ФОП, ПП),                                                        (ПІБ) 

своїх персональних даних протягом строку дії даного Договору. 
____________________________________________________ не вимагає здійснення 
                              (ФО, ФОП, ПП),                                                        (ПІБ) 

повідомлення про передачу (поширення) своїх персональних даних, що включені до бази даних  
АТ  «Житомиробленерго», якщо така передача (поширення) відбувається виключно з метою виконання умов 
даного Договору та у інших випадках визначених  законодавством. 
 
ОЗНАЙОМЛЕНИЙ:   _______________________________    «_____________» 20____ р    __________________ 

                                                               (ФО, ФОП, ПП),              (ПІБ) ),                                                     (ДАТА) ),                                                          (ПІДПИС) 

 



 
 

 ЗАЯВА  
 

Я, ___________________________________________________________________ , 
                                                                           (ФО, ФОП, ПП),                                                        (ПІБ) 
Паспорт серії ____ № _________  

Виданий  ____________________________ РВ УМВС України  

в  _________________________  обл.,             «____»  «_____»  ________ р.  

Ідентифікаційний код  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___ 

відповідно до положень Закону України «Про захист персональних даних» для 
виконання повноважень, передбачених Цивільним Кодексом України, Господарським 
Кодексом України, Податковим Кодексом України та іншими нормативно-правовими 
актами, надаю згоду та дозвіл на зберігання, обробку, використання та 
поширення відповідно до вимог чинного законодавства моїх персональних даних, в 
тому числі, але не обмежуючись даних паспорта, дати та місця народження, місця 
проживання та адреси для листування, даних індивідуального податкового номера 
та інших даних, які зазначені в 
 _________________________________________________________ . 
(технічних умовах, договорі-замовлення, рішенні по проекту) 

Передання персональних даних відповідно до вимог чинного законодавства 
органам влади, органам суддівського самоврядування та будь-яким іншим  
державним органам може бути здійснено без моєї попередньої згоди та 
повідомлення мене про такі дії. 
 

«___»  «_________»  20_____ р. 
 
 
        __________________________________        ________________________________ 

                   ПІБ                                                                          підпис 
 

 


