
Додаток _____ 

до Положення про порядок обробки 

 та захисту персональних даних у базі 
персональних даних державної установи  

«Український інститут розвитку освіти» 

 

ЗГОДА 

на обробку персональних даних 

 

  

Я,___________________________________________________________________________, 
                         (прізвище, ім’я, по батькові) 

дата народження: «___» _____________ ___  року, паспорт:  серія _____ №_________, 

виданий «___» ___________ ______ року _________________________________________,  

_____________________________________________________________________________ 

відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» з метою ведення бази 

персональних даних «Експерти», для забезпечення проведення конкурсного відбору 

електронних версій проєктів підручників (крім електронних) для здобувачів повної 

загальної середньої освіти і педагогічних працівників у 2020–2021 роках (4 клас), надаю 

Державній установі «Український інститут розвитку освіти» (далі – Інститут) добровільну 

згоду на обробку моїх персональних даних. 

  Відповідно до визначеної мети обробки до бази персональних даних «Експерти» 

включаються: 

відомості про освіту (спеціальність та кваліфікацію), трудову діяльність, науковий 

ступінь, вчене звання, паспортні дані, ідентифікаційний номер (номер облікової картки 

платника податків), дані про зареєстроване або фактичне місце проживання, біографічні 

дані, номери телефонів, адресу особистої електронної пошти, дані про участь у проєктах, а 

також інші персональні дані, необхідність обробки яких визначена нормативно-правовими 

актами та пов’язана з проведенням конкурсного відбору електронних версій проєктів 

підручників (крім електронних) для здобувачів повної загальної середньої освіти і 

педагогічних працівників у 2020–2021 роках (4 клас). 

 

Я,_____________________________________________________________________, 
                              (прізвище, ім’я, по батькові) 

повідомлений про наступне: 

1. Під обробкою моїх персональних даних відповідно до Закону України «Про 

захист персональних даних» розуміється будь-яка дія або сукупність дій, здійснюваних 

повністю або частково в інформаційно-комунікаційній системі та в картотеках 

персональних даних, які пов'язані зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, 

адаптуванням, зміною, відновленням, використанням та поширенням, знеособленням, 

знищенням відомостей про мене.  

2. Інститут прийняв на себе зобов’язання щодо захисту моїх персональних даних  

та вживає технічних і організаційних заходів щодо захисту персональних даних. 

3. Обробка моїх персональних даних провадитиметься виключно відповідальними 

особами Інституту,  які надали письмові зобов’язання про нерозголошення персональних 

даних інших осіб, що стали відомі їм у зв’язку з виконанням своїх посадових обов’язків. 

4. Згідно зі статтею 14 Закону України «Про захист персональних даних»  Інститут 

має право на передачу моїх персональних даних без повідомлення мене про це у випадках:  

1) якщо передача персональних даних прямо передбачена законодавством України, 

і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини; 

2) отримання запиту від органів державної влади і місцевого самоврядування, що 

діють у межах повноважень, наданих законодавством України. 



5. В інших ніж зазначені у пункті 4 випадках, доступ до моїх персональних даних 

надається третім особам лише за моєї письмової згоди по кожному запиту окремо. 

 

Поширення персональних даних без згоди суб'єкта персональних даних або 

уповноваженої ним особи дозволяється лише в інтересах національної безпеки, 

економічного добробуту та прав людини. 

 

Зобов'язуюся в разі зміни моїх персональних даних подати у найкоротший строк 

уточнену достовірну інформацію та оригінали відповідних документів для оновлення моїх 

персональних даних до відповідальних осіб Інституту протягом  5 (п’яти) календарних 

днів з дати надання оригіналів відповідних документів. 

 

«___» _____________ 20__ р.                                                   _______________________     
               (підпис) 

 


