
                                                                                                 
 “ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ДИТЯЧИЙ ЦЕНТР РОЗВИТКУ 

“КАРАНДАШИК” 

1. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ 
1.1.Відповідно до вимог Закону України від 01.06.10 р. № 2297-VI "Про захист персональних 

даних" в цілях реалізації договірних правовідносин Виконавець проводить обробку 
Персональних даних Замовника, Дитини за правилами чинного законодавства.  

1.2.Шляхом приєднання до Договору Замовник, враховуючи вимоги Закону України "Про захист 
персональних даних", надає Виконавцю: 

1)необмежену строком безвідкличну та безумовну письмову згоду Виконавцю на обробку 
персональних даних  Замовника та Дитини, що були або будуть передані Виконавцю з 
метою організації та надання Виконавцем Замовнику будь-яких послуг, а також здійснення 
Виконавцем іншої діяльності відповідно до вимог та в порядку, визначеному 
законодавством, зокрема, але не обмежуючись, на виконання умов Договору в обсязі, що 
міститься в цьому Договорі, та інших документах, які будуть підписані/засвідчені та/або 
подані Замовником, або уповноваженими ним особами та/або буде отримано Виконавцем 
під час обслуговування Замовника та/або строку дії Договору від Замовника та/або третіх 
осіб.  

2)необмежену строком безвідкличну та безумовну письмову згоду поширювати Персональні 
дані щодо Замовника та/або Дитини та/або здійснювати їх передавання чи надання доступу 
до них третім особам у випадках, передбачених законодавством та/або договорами, що 
укладені  (будуть укладені) між Замовником та Виконавцем, у тому числі цим Договором, а 
також договорами, що будуть укладені з третіми особами з метою виконання зобов’язань за 
Договором; 

3)необмежене строком безвідкличне та безумовне право без отримання будь-якої додаткової 
письмової згоди передавати Персональні дані Замовника та/або Дитини для обробки та 
внесення до баз персональних даних третім особам та здійснювати відносно вказаних 
Персональних даних будь-які інші дії, якщо це пов’язано з виконанням укладених між 
Замовником та Виконавцем договорів, у тому числі Договору, та/або із захистом прав 
Виконавця за ними, або необхідно для реалізації повноважень Виконавця за 
законодавством. 

4)необмежену строком безвідкличну та безумовну письмову згоду  поширювати Персональні 
дані Замовника та/або Дитини та/або здійснювати їх передавання чи надання доступу до 
них державним органам та органам місцевого самоврядування; 

5)необмежену строком безвідкличну та безумовну письмову згоду вносити Персональні дані 
Замовника та/або Дитини до баз Персональних даних Виконавця. 

1.3.Приєднанням до Договору Замовник підтверджує: 
1)що він належним чином повідомлений (проінформований) Виконавцем в момент приєднання 

до Договору про те, що Виконавець є володільцем Персональних даних щодо нього та 
Дитини, про склад та зміст зібраних Виконавцем Персональних даних, мету обробки 
Персональних даних та третіх осіб, яким такі дані передаватимуться, а також про його 
права як суб’єкта Персональних даних, визначені Законом України "Про захист 
персональних даних" (в т.ч. ст.ст. 8, 11-12, 14, 15-16, 20-21 зазначеного Закону); 

2)що він відмовляється від свого права отримувати повідомлення про   передачу/надання 
доступу до його Персональних даних третім особам,  а Виконавець відповідно не повинен 
повідомляти Замовника про таку передачу/надання доступу та  звільняється  від 
відповідальності за нездійснення зазначеного повідомлення. 



3)наявність згоди фізичних осіб, Персональні дані яких передаються/можуть передаватися 
Виконавцю від імені Замовника та/або для надання послуг Замовнику, на передавання 
Виконавцю та оброблення Виконавцем Персональних даних цих осіб із метою, зазначеною 
в Договорі, а також факт ознайомлення цих осіб з їх правами, передбаченими Законом 
України "Про захист персональних даних", метою оброблення Виконавцем Персональних 
даних, інформацією щодо осіб, яким передаються Персональні дані.
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