ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
Користувач (та/або особа, що його представляє) електронного майданчика «E-auction», у
відповідності до Закону України «Про захист персональних даних» надає Товариству з
обмеженою відповідальністю «Е-аукціон» (юридична адреса: 04119, Україна, місто Київ, вулиця
Дегтярівська, 21, літ. «А», фактична адреса: 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 39, офіс 204 , тел.
(044)
390-52-46, support@e-auction.ua) згоду на збирання, обробку і використання, в тому числі

поширення і надання права обробки іншим суб’єктам відносин, своїх персональних даних
загального та особистого характеру з первинних (в тому числі, під час реєстрації) та інших
джерел, у тому числі: прізвище, ім’я та по батькові, дата та місце народження, громадянство,
зареєстроване місце проживання/перебування, адреси для листування, контактні телефони, номер
облікової картки платника податків, дані пов’язані з обліком платника податків, відомості з
виданих на ім'я Користувача документів, дані про банківські рахунки та їх стан, фінансова
інформація та інформація про майновий стан, наявність майна та зобов’язань, сімейний стан та
склад сім’ї, електронні ідентифікаційні (авторизаційні) дані, запис зображень (фото, відео), аудіо
записи, відомостей, які надаю про себе та інші дані), які будуть використані у сфері економічних
і фінансових послуг; у сфері бухгалтерського обліку та аудиту; у сфері адміністративно-правових
і податкових відносин з метою забезпечення реалізації вимог Конституції України, Цивільного
кодексу України, Господарського кодексу України, : «Про електронні документи та електронний
документообіг», «Про інформацію», «Про захист персональних даних», «Про захист інформації в
інформаційно-телекомунікаційних системах» та інших нормативно - правових документів, що
вимагають обробки персональних даних відповідно до господарської діяльності Товариства, що
передбачена його Статутом та іншими внутрішніми документами.
Персональні дані будуть оброблятись з метою здійснення реєстрації Користувача на
електронному майданчику «Е-аукціон» та з метою проведення процедури продажів/надання в
оренду майна (активів) комунальної та державної форм власності, в електронній системі
Прозорро.Продажі, що передбачає публікацію персональних даних.
Також, Користувач (та/або особа, що його представляє) підтверджує що ознайомлений з
правами, які він має у відповідно до змісту ст. 8 Закону України «Про захист персональних
даних», а саме:
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 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 обробляються його персональні дані, а
також отримувати зміст таких персональних даних;
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 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.
Надана мною інформація є достовірною, і я не заперечую проти її додаткової
перевірки.

