
 

ПИСЬМОВА ЗГОДА 

суб’єкта персональних даних 

 

Фізична особа ______________________________, яка діє на підставі власного 

добровільного волевиявлення (в подальшому за текстом - «Суб’єкт персональних даних»/ 

«Суб’єкт»), попередньо ознайомлена з метою обробки персональних даних, надає свою чітку 

однозначну згоду на: 

1. обробку персональних даних без будь-яких застережень,  включаючи їх передачу до 

консульської установи Республіки Польщі,  у складі бази персональних даних «Польща-

Україна», яка ведеться в інформаційній (автоматизованій) системі;                     

Мета обробки (збору) персональних даних: передача персональних даних консульській 

установі, яка на підставі відповідної інформації приймає рішення про оформлення візового 

документу фізичній особі; Місце зберігання бази персональних даних: Сполучене Королівство, 

Е151 NG, Лондон, вул. Бродвей, буд. 78-102. Склад та обсяг (зміст) персональних даних, що 

обробляються у базі персональних даних: прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, 

громадянство та місце проживання.  

 Володільцем бази персональних даних є: Компанія «ВІ ЕФ ВОРЛДВАЙД ХОЛДІНГЗ 

ЛТД», юридична особа, зареєстрована відповідно до законодавства Республіки Маврикій, 

місцезнаходження якої: "Кросс Бордер Траст Сервісиз Лімітед", Бізнес-центр "Сан-Луї", ріг 

вулиць Дерош та Сан-Луї, м. Порт-Луї, Маврикій. Розпорядником бази персональних даних є: 

Товариство з обмеженою відповідальністю «ВІ ЕФ КОНСАЛТІНГ СЕРВІСИЗ», юридична особа, 

зареєстрована відповідно до законодавства України, місцезнаходження якого: 04080 м. Київ, 

Подільський район, вул. Кирилівська, будинок 60; 

2. використання  персональних даних, а саме: будь-які дії Володільця та Розпорядників 

щодо обробки цих даних, дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання часткового або повного 

права обробки персональних даних іншим суб'єктам відносин, пов'язаних із персональними 

даними; 

3. на поширення  персональних даних шляхом передачі відомостей про Суб’єкта з бази 

персональних даних до відповідної консульської установи; доступ до персональних даних 

третьої особи здійснюється відповідно до вимог закону;  

4. на передачу персональних даних іноземним суб'єктам відносин, пов'язаних з 

персональними даними (консульській установі), яка буде здійснюватися за умов забезпечення 

належного захисту  персональних даних, і з метою не іншою ніж  зазначена у пункті 1; 

5. на зберігання й обробку  персональних даних протягом 120 (сто двадцять) днів з дня  

включення персональних даних до бази персональних даних; 

6. на внесення змін до персональних даних за зверненням інших суб'єктів відносин, 

пов'язаних із персональними даними; порядок доступу до персональних даних третіх осіб 

визначається умовами цієї згоди відповідно до вимог закону. 

Підписанням цієї Згоди Суб’єкт персональних даних звільняє Володільця бази 

персональних даних від обов’язку окремо повідомляти Суб’єкта про передачу його персональних 

даних третім особам, зокрема консульській установі Посольства Республіки Польщі. 

Письмове повідомлення про знищення моїх  персональних даних у зв’язку із закінченням 

строку їх зберігання, прошу направити мені (заповнити необхідне)  електронною поштою на 

адресою:____________________ (вказати e-mail) та/або sms-повідомленням на мій номер 

стільникового зв’язку:____________________ (вказати номер телефону). 

Повідомлення про включення персональних даних до бази персональних даних «Польща-

Україна», створеною з  метою обробки персональних даних для передачі їх консульській 

установі Посольства Республіки Польщі, яка на підставі відповідної інформації приймає рішення 

про оформлення візового документу отримав; права як Суб’єкта персональних даних мені 

повідомлені та роз’яснені. 
 

 _______      ____________    ___________________        «___» _____________ 20 __ року 

 (місто)            (підпис)           (ініціали, прізвище)   

 

  

 

 

 



ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРАВА 

суб’єктів персональних даних 

 

На виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» цим  

Товариство з обмеженою відповідальністю «ВІ ЕФ КОНСАЛТІНГ СЕРВІСИЗ» 

повідомляє Вас як суб’єкта персональних даних про Ваші права у зв’язку із 

включенням Ваших персональних даних до бази персональних даних «Польща-

Україна». Ви маєте 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 Ваші 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 Ваші 

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 Верховної Ради України з прав людини 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 Вас правові наслідки. 

 

  

 
 

 
 

 


