
Згода на збір, обробку та передачу персональних даних 

Я, суб’єкт персональних даних, згідно з положеннями General Data Protection 
Regulation (GDPR) (Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2016/679 від 27 
квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв’язку з опрацюванням персональних даних і 
про вільний рух таких даних, та про скасування Директиви 95/46/ЄС (Загальний регламент 
про захист даних) (General Data Protection Regulation), даю свою згоду Товариству з 
обмеженою відповідальністю «ВС-ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи: 
41249554), яке виступає контролером або процесором або третьою особою у відповідності 
до GDPR і використовує сайт http://gtd.com.ua на обробку моїх персональних даних:  

- збір;  
- запис;  
- організацію;  
- структурування;  
- зберігання;  
- адаптацію (зміну);  
- пошук;  
- обговорення;  
- використання;  
- розголошення шляхом передачі, поширення або іншим шляхом, який робить 
персональні дані доступними;  
- розміщення;  
- комбінування;  
- обмеження;  
- видалення (знищення).  

Мене було повідомлено і я не заперечую проти того, що ціллю обробки 
персональних даних є її використання для зворотнього зв’язку зі мною, та подальшим 
наданням інформації. 

Мене було повідомлено ТОВ «ВС-ГРУП про наступне:  

- найменування контролера: ТОВ «ВС-ГРУП»; контакти контролера: 03150, м. Київ, 
вул. Казимира Малевича, будинок 37/41, кв. 38;  

- найменування процесора: ТОВ «ВС-ГРУП»; контакти контролера: 03150, м. Київ, 
вул. Казимира Малевича, будинок 37/41, кв. 38; 

- період зберігання моїх персональних даних складає: 12 (дванадцять) місяців;  

- існування автоматизованої системи адміністрування, включаючи створення 
картотеки/бази даних в сервіс системі і-мейл маркетингу. 

Мене було повідомлено про мої права суб’єкта персональних даних:  

- відкликати цю згоду повністю або частково у будь-який час шляхом письмового 
звернення до Адміністрації Сайту, на нашу електронну адресу training@gtd.com.ua, або за 
телефоном, детальна інформація про контактні дані знаходиться у розділі «Контакти» на 
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сайті http://gtd.com.ua. При цьому мене було повідомлено про те, що відкликання цієї згоди 
повністю або частково не тягне за собою незаконності або необґрунтованості обробки 
моїх персональних даних, що відбувалася відповідно до цієї згоди до моменту мого 
відкликання;  

- вимагати від ТОВ «ВС-ГРУП» доступ до переданих мною персональних даних, 
виправлення/уточнення/коригування моїх персональних даних, обмеження їх обробки у 
випадках передбачених ст. 18 GDPR;  

- доповнити відсутніми персональними даними, в тому числі і шляхом підписання 
додаткової заяви;  

- вимагати від ТОВ «ВС-ГРУП» знищення моїх персональних даних згідно з 
підставами, визначеними ст. 17 GDPR;  

- заперечувати проти обробки моїх персональних даних;  

- на те, щоб персональні дані були портативними/мобільними, в структурованій, 
загальновідомій для використання формі, в машинозчитуваному форматі, і право 
передавати такі дані іншому контролеру без будь-яких перешкод зі сторони ТОВ «ВС-
ГРУП»;  

- на те, щоб мої персональні дані були передані напряму ТОВ «ВС-ГРУП» іншому 
контролеру, якщо це технічно можливо;  

- подати скаргу в орган контролю, мати ефективний судовий захист, доручити 
законному представнику в органах, що вирішують спори отримати від ТОВ «ВС-ГРУП» 
компенсацію за надані матеріальні збитки та моральну шкоду – у порядку, передбаченому 
главою 8 GDPR;  

- не підпадати під дію рішення, яке базується виключно на автоматичній обробці 
персональних даних (включаючи їх профілювання), яке тягне за собою юридичні наслідки 
для мене або істотно впливає на мене;  

- бути заздалегідь попередженою контролером про зміну цілі обробки моїх 
персональних даних порівняно з вказаними в цій згоді перед тим як обробити мої 
персональні дані з новою ціллю; 

- отримати від ТОВ «ВС-ГРУП» інформацію: про найменування та контакти 
контролера, процесора, третьої особи-представника, про Data Protection Officer, про 
отримувачів моїх персональних даних, про період зберігання моїх персональних даних, 
про підстави надання мною персональних даних ТОВ «ВС-ГРУП» і наслідки їх 
ненадання, про існування автоматизованої системи адміністрування, значення і наслідки 
обробки моїх персональних даних з її допомогою, про джерела отримання моїх 
персональних даних у випадку, якщо вони були отримані не від мене;  

- отримувати від ТОВ «ВС-ГРУП» копію моїх персональних даних, що 
обробляються;  
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- бути повідомленим (-ною) про отримувачів моїх персональних даних, яких 
контролер повідомив про наступні зміни, знищення моїх персональних даних або про 
обмеження їх обробки - за моїм запитом;  

- права, передбачені ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» (Закон 
України "Про захист персональних даних"): 

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 мої персональні дані;  

3) на доступ до своїх персональних даних; 

4) отримувати не пізніш як за 30 (тридцять) календарних днів з дня надходження 
запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються мої 
персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;  

5) пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із 
запереченням проти обробки моїх 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 моїх 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 
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 нього правові наслідки.
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