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Згода на обробку персональних даних
Я даю згоду Фізичній особі підприємцю Резніченко Дар'ї Ігорівні (далі по
текст — Обробник), на збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення
(оновлення, зміну), використання, знеособлення, блокування, видалення та знищення, в
тому числі автоматизовані, своїх персональних даних до спеціалізованої електронної бази
даних про моїх прізвища, імені, по батькові, дату та місце народження, адреса, сімейний,
соціальний, майновий стан, освіта, професії, прибутки, місце роботи, а також іншої
інформації особистого характеру, яка може бути використана при надання Обробником
послуг, а також для інформування мене про послуги, пропозиції мені послуг суспільства.
Я згоден на надання мені інформації і пропозиція послуг шляхом направлення поштової
кореспонденції на мою домашню адресу, за допомогою електронної пошти, телефонних
звернень, СМС – повідомлень, мобільних месенджерів.
Я погоджуюся з тим, що Обробник під свою відповідальність вправі доручити
обробку персональних даних будь-якій третій особі на свій розсуд за умови дотримання
вимог ст. 16 закону України «Про захист персональних даних», в тому числі здійснення
такою особою конфіденційності та захисту моїх персональних даних. Передача моїх
персональних даних третій стороні і отримання від третьої сторони персональних даних
може здійснюватися зазначеними операторами персональних даних з дати підписання цієї
згоди.
Дана згода діє з моменту підписання цієї заяви протягом терміну надання
товариством послуг і п'яти років після припинення зазначених Послуг. Після закінчення
зазначеного строку дія цієї заяви вважається продовженою на кожні наступні п'ять років
за відсутності у Обробника відомостей про її відкликання.
Я також погоджуюся з тим, що реєстрація на сайті https://gzt.com.ua та/або
оформлення заявки на послуги Обробника з урахуванням попереднього ознайомлення з
цим текстом є у відповідності з п. 1 ст. 11 закону України «Про захист персональних
даних» достатньою формою згоди на обробку моїх персональних даних. Зазначена форма
згоди дозволяє підтвердити факт отримання моєї згоди, при цьому письмова форма чи інші
докази для додаткового підтвердження мого вільного волевиявлення не будуть потрібні.
Надаючи цю згоду, я підтверджую, що мені роз'яснені мої права, що містяться в ст.
2 Закону України»Про захист персональних даних". Також я підтверджую, що
ознайомився з Положенням про обробку персональних даних, чинним у суспільства і
умови обробки персональних даних, відображені в цьому положенні мене повністю
влаштовують.
Ця згода може бути відкликана шляхом направлення на адресу Обробника заяви.

