
Додаток № 2 
до Наказу ТОВ "СМЕГ УКРАЇНА" № 11-08/17-КВ від 11.08.2017         
р. 
«Про проведення конкурсу» 

 
 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВКЛЮЧЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ 
В БАЗИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ТОВ «СМЕГ УКРАЇНА» 

 
Товариство з обмеженою відповідальністю «СМЕГ УКРАЇНА» (адреса: 03151, м. Київ, вул.           

Народного ополчення, буд.1., Код ЄДР: 35996300) (надалі – Товариство), як володілець бази            
персональних даних «Учасники конкурсу», місцезнаходження бази персональних даних: 03151, м.          
Київ, вул. Народного ополчення, буд.1. 

повідомляє Вас як суб’єкта персональних даних, який надав згоду на обробку персональних            
даних згідно з положеннями Закону України «Про захист персональних даних», про включення            
Ваших персональних даних до бази персональних даних Товариства: Бази персональних даних           
«Учасники конкурсу».  

Склад Ваших персональних даних визначається як будь-які надані Вами дані при           
встановленні відносин (в т.ч. договірних) з Товариством, а саме: 

1. Прізвище, ім'я, по батькові; 
2. Серія та номер паспорту, ким та коли виданий; 
3. Ідентифікаційний номер (реєстраційний номер облікової картки платника податків); 
4. Адреса фактичного проживання / реєстрації (індекс, місто, вулиця, номер дому,          

номер квартири тощо); 
5. Номер мобільного телефону; 
6. Адреса електронної пошти; 
7. Зображення особи на фотографії паспорту;  

Обробка Ваших персональних даних здійснюється з метою: 
1. Забезпечення організації та проведення конкурсу. 

- Реєстрації та обліку учасників конкурсу. 
- Визначення переможців конкурсу. 
- Оголошення результатів проведення конкурсу. 
- Нагородження переможців конкурсу. 

2. Розміщення будь-де інформації про конкурс, в тому числі і його учасників, в            
рекламних цілях. 

3. Розміщення в ЗМІ та мережі Інтернет будь-яких фотоматеріалів та/або відео, що           
висвітлюють хід проведення, оголошення результатів, визначення та нагородження        
переможців конкурсу. 

4. Ведення бухгалтерського та податкового обліку. 
5. Забезпечення реалізації інших відносин, що вимагають обробки персональних даних         

відповідно до підстав Цивільного кодексу України, Податкового кодексу України,         
Статуту, інших нормативно – правових актів України та локальних актів володільця           
та інших діючих Законів.  

Також повідомляємо, що відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних            
даних», суб‘єкт персональних даних має наступні права:  

1) знати про місцезнаходження бази персональних даних, яка містить його персональні           
дані, її призначення та найменування, місцезнаходження та / 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 його 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 зберігаються його персональні дані у            



відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст його персональних даних, які            
зберігаються;  

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 органів державної влади             
та посадових осіб, до повноважень яких належить забезпечення захисту персональних даних, 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. 
Для реалізації вищезазначеної мети обробки, Ваші персональні дані можуть бути передані           

третім особам (податковим, контролюючим органам тощо) у випадках, передбачених         
законодавством України. 

 
Генеральний директор         Печатка Підпис 
ТОВ «СМЕГ УКРАЇНА»  
Требушний М.О.   
 
 
Даний документ складено в двох примірниках, один з яких отримано          
________________________________________. 
 
________________________                                              _______________________________ 
               (дата)                                                                                               ПІБ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дане Повідомлення обов’язково має бути надане у момент збору або направлене протягом десяти робочих               

днів з дня збору володільцем бази персональних даних фізичної особи кожній фізичній особі, інформація про яку                
внесена АБО має бути внесена володільцем до Бази персональних даних «Учасники конкурсу». 


