
 

 

ЗГОДА 

на збір та обробку персональних даних 

(при оформленні трудових відносин) 

 

Я,  __________________________________________________________________________________ , 

(прізвище, ім’я, по батькові особи ) 

народився (лась) «____» ____________________ _____ року, паспорт серії _______ №___________________, 

виданий______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(ким, коли) 

шляхом підписання цього тексту, у відповідності  до Закону України «Про захист персональних даних від 01 

червня 2010 року, №2297-VІ    надаю свою добровільну та однозначну згоду на здійснення Харківськім 

національним автомобільно-дорожнім університетом, код ЄДРПОУ 02071168, який розташований за адресою: 

вулиця Петровського, 25, Київський район, місто Харків, 61002, Україна та Міністерству освіти, науки, молоді 

та спорту України (МОНМСУ), як володільцю бази персональних даних «Працівники», усіх дій, які є 

обробкою моїх персональних даних у відповідності до мети їх обробки. 

 Метою обробки персональних даних є забезпечення реалізації: а) трудових відносин; б) 

адміністративно – правових, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку; в) відносин у 

сфері управління людськими ресурсами, зокрема кадровим потенціалом, пов’язаних з виконанням діючого 

законодавства України 

Під обробкою персональних даних розуміється отримання, зберігання, компонування, передача чи 

інше використання моїх персональних даних, які містить в собі, але не обмежується наступними діями:  сбір, 

запис, систематизація, накопичення, зберігання, уточнення (обновлення, зміна), вилучення, використання, 

передача, розповсюдження та доступ (в том числі шляхом розміщення в інформаційно-телекомунікаційих 

мережах чинним порядком) чи надання доступу до персональних даних яким-будь іншим способом); передачу 

третім особам, з якими ХНАДУ, МОНМСУ укладено угоди, які містять умови про конфіденційність  та 

нерозголошення інформації; отримання інформації і документів від третіх осіб;  надання, знеособлення, 

блокування, видалення, знищення персональних даних; неавтоматизована обробка персональних даних, та/чи 

виключно автоматизована обробка персональних даних з передачею отриманої інформації по мережі чи без 

такої, та/чи змішана обробка персональних даних. 

Зобов'язуюсь при зміні моїх персональних даних надавати у найкоротший термін відділу кадрів 

ХНАДУ МОНМСУ, керівнику структурного підрозділу уточнену інформацію та подавати оригінали 

відповідних документів для внесення моїх нових особистих даних до бази персональних даних ХНАДУ – 

«Працівники» 

Згода на обробку персональних даних діє на невизначений термін.  

 

«____» ____________ 20___ року            ______________________                             (____________________) 

                                                     (підпис особи)                                       (П І П) 

Особа та підпис _________________________________ перевірена 

                                                     (підпис особи)  

 

Начальник відділу кадрів ХНАДУ  _________________________________________  (____________________) 

 

М. П. 

 

 

Дивись на звороті 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------- 

ПОВІДОМЛЕННЯ 

про включення до бази персональних даних  

 
 

Кому:_________________________________ 

                                                                                                             (П І П) 

Повідомляємо, що надані вами відомості ХНАДУ, МОНМСУ включені до бази персональних даних 

«Працівники» з метою реалізації: а) трудових відносин; б) адміністративно – правових, податкових відносин 

та відносин у сфері бухгалтерського обліку; в) відносин у сфері управління людськими ресурсами, зокрема 

кадровим потенціалом, пов’язаних з виконанням діючого законодавства  

Одночасно повідомляємо, що Ваші права, як суб’єкта персональних даних передбачені  статтею 8 Закону 

України «Про захист персональних даних», якими Ви можете використатися у будь який час 

 

Начальник відділу кадрів ХНАДУ   ________________________(_________________)  

 



РОЗПИСКА 

про одержання повідомлення  

 

 

 

 

Я, ___________________________________ 

                (П І П) 

 

посвідчую, що отримав (ла) повідомлення від ХНАДУ, МОНМСУ про включення інформації про мене до 

бази персональних даних «Працівники»  з метою реалізації: а) трудових відносин; б) адміністративно – 

правових, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку; в) відносин у сфері управління 

людськими ресурсами, зокрема кадровим потенціалом, пов’язаних з виконанням діючого законодавства, також 

проінформований про те, що мої права, як суб’єкта персональних даних, визначені статтею 8 Закону України 

«Про захист персональних даних», і про осіб, яким мої дані надаються, для виконання зазначеної мети. 

 

 

«___»    _________ 20____року. 

 

______________________________ 

              (підпис особи) 

 

 

 

 

 

 

 

 


