
 
ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ  

 м.Київ                                                                                                                                                                                              _____________________ (дата) 
Суб'єкт персональних даних:  ____________________________________________________________________________________    ___________________________ 
 (прізвище, ім’я та по батькові, експерта Програми U-LEAD з Європою)  (дата народження) 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                       (адреса) 
____________________________________________________________________________    ___________________________________________________________________________ 
                          (серія та номер паспорта або документа, який його замінює)                                                                                          (виданий: дата / орган) 
далі – «Суб'єкт персональних даних». 
Володілець до 31 грудня 2020 року – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Управління персоналом», що 
знаходиться за адресою 04074, Україна, м. Київ, вул. Новозабарська 2/6, оф. 419 (надалі –«Володілець»). 
Володілець після 31 грудня 2020 року - Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України. 
Програма – «Підтримка реформ децентралізації в Україні U-LEAD з Європою: Програма для України з розширення прав і 
можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку – Компонент І» в рамках процесу формування та адміністрування 
пулу експертів, в особі створеної комісії з відбору, яка включає представників ЄС, Проекту U-LEAD, GIZ GmbH, Установи Центру 
Місцевого Самоврядування,  Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 
України, незалежного консультанта з підбору персоналу (надалі – Одержувач або Програма).  
У разі завершення Програми в 2020 році Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України  може набути прав виключного Володільця та здійснювати обробку персональних даних бази даних 
згідно власної політики конфіденційності отримавши додаткову згоду від суб’єкта персональних даних. 
База даних (або пул експертів) - сукупність упорядкованих персональних даних в електронній формі та/або у формі картотек 
персональних даних Суб’єктів. 
1. Мета обробки. 
Персональні дані Суб’єкта персональних даних обробляються Володільцем з метою  координації заходів з місцевої 
децентралізації у всіх 24 областях України та формування групи експертів з  числа висококваліфікованих фахівців в рамках та 
для цілей та мети Програми «U-LEAD з Європою» що спільно фінансується Європейським Союзом та його державами-членами 
(Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією) й виконується Німецьким товариством міжнародного співробітництва 
(GIZ) ГмбХ, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, учасником, 
кандидатом в учасники якого, або пов’язаною з таким учасником чи кандидатом в учасники особою є Суб’єкт персональних 
даних. 
Метою та підставами обробки персональних даних, зокрема, є: 

• розгляд відбірковою комісією (Одержувачем) кандидатури Суб’єкта персональних даних для участі в Програмі; 
• формування бази даних експертів у будь-якому виразі картотеки/каталогу/ електронної бази, тощо для цілей 

Програми;  
• надання персональних даних, сформованої бази в організації, які фінансують Програму для цілей виконання Програми; 
• обробка персональних даних Суб’єкта персональних даних, з метою укладення контракту, трудового договору, 

цивільно-правового договору в рамках Програми; 
• обробка персональних даних незалежними фахівцями Володільця HR з числа працівників залученого агентства з 

підбору персоналу;  
• надання персональних даних до Установи Центру Розвитку Місцевого Самоврядування та її відокремлених підрозділів; 
• обробка передача, поширення персональних даних Суб’єкта для цілей Програми виконавцями, бенефіціарами, 

реципієнтами та партнерами Програми ; 
• оцінка ефективності участі Суб’єкта персональних даних в Програмі, у відповідності до норм та правил, встановлених 

Програмою; 
• вчасне повідомлення Суб’єкта персональних даних Програми про наступні компоненти Програми, заходи, нові 

програми та проекти, у яких вони можуть брати участь; 
• оцінка ефективності Програми; 
• надання персональних даних в організації, в тому числі міжнародні які запрошуються  для оцінки ефективності 

Програми; 
• надання персональних даних неприбутковим організаціям, тому числі міжнародним із метою сприяння професійного 

розвитку, підвищення кваліфікації Суб’єкта персональних даних з сформованої бази, тощо. 
• надання персональних даних неприбутковим організаціям, тому числі міжнародним із метою залучення Суб’єкта 

персональних даних з сформованої бази, до виконання аналогічних Проектів та Програм. 
Будь-які інші персональні дані та відомості, які добровільно надаються Суб’єктом персональних даних Володільцю при 
здійсненні конкурсного відбору, заповненні анкет,  проведенні інтерв'ю та співбесіди, в процесі складання комп’ютерного 
тесту, в процесі виконання Програми, а також дані, які мають безпосереднє відношення до виконання Програми U-LEAD та 
можуть знадобитися Володільцю у зв'язку із реалізацією мети обробки персональних даних, що визначена у п. 1 даної Згоди. 
Володілець має право повідомити про зміну мети обробки шляхом розсилки повідомлення, Skype, Viber, WhatsApp, електрона 
пошта та інші повідомлення за допомогою різних ОТТ-додатків, SMS-повідомлень, повідомлень іншого типу/засобу передачі. 
 



2. Персональні дані, їх склад які обробляються Володільцем 
З даним переліком, Володільцем обробляються такі персональні дані:  

• Прізвище, ім'я, по батькові,  
• місце проживання,  
• дата народження, 
• номери прямого офісного, домашнього і мобільного телефонів, 
• адреса електронної пошти, 
• ім’я в Skype 
• громадянство,  
• бажана територіальна  область роботи в Україні 
• відомості про освіту,  
• відомості про знання законодавства для цілей Програми;  
• відомості про навички та вміння для цілей Програми;  
• відомості, що містяться в документах, що засвідчують особу, в тому числі паспортні дані, ІПН, фотокопії паспортів, віз, 

дозволів на роботу; 
• відомості про трудову діяльність, досвід роботи, включаючи займані посади та посадові повноваження, обов'язки, 

функції, інформація про роботодавців; 
• відомості про досягнення у роботі;  
• відомості про наявність конфлікту інтересів  щодо участі, службі, спонсорської допомозі, чи інше; 
• відомості щодо  участі у корупційних або політичних скандалах; 

Будь-які інші персональні дані ті відомості, які добровільно надаються у будь-який спосіб Суб’єктом персональних даних 
Володільцю, або стали відомими через ЗМІ (в т.ч. Інтернет ЗМІ та соціальні мережі),  загальновідому інформацію . 
Треті особи, які укладають трудовий договір, контракт з Суб’єктом персональних даних з пулу експертів, мають право 
здійснити додаткові перевірки та запитати ті дані які необхідні для оформлення трудових відносин, виявлення 
сумісності/суміщення зайнятої посади, без здійснення  повідомлення  Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини  
про обробку персональних даних, яка становить особливий ризик. Така обробка необхідна для реалізації прав та виконання 
обов’язків у сфері трудових правовідносин. 
 
3. Суб'єкт персональних даних цим надає Володільцю згоду на вчинення з персональними даними нижченаведених дій: 

• збір персональних даних в обсязі, необхідному для досягнення мети обробки персональних даних, що зазначена у п.1 
цієї Згоди. При цьому, дана згода не є зобов'язанням Суб'єкта персональних даних щодо надання запитуваних 
Володільцем даних; 

• обробку персональних даних, включаючи, але не обмежуючись, одержання, систематизацію, накопичення, зберігання, 
уточнення (оновлення, зміну), використання, поширення (в тому числі передачу, включаючи транскордонну передачу 
будь-яким розпорядникам чи третім особами на розсуд Володільця), знеособлення, блокування, знищення 
персональних даних, а також будь-які інші дії пов’язані з обробкою персональних даних відповідно до мети їх обробки; 

• передачу третім особам пов’язаних з Програмою, транскордонну передачу персональних даних до іноземних партнерів 
Програми, та спільне використання з третіми особам для досягнення завдань Програми.  

Суб'єкт персональних даних цим підтверджує, що він був повідомлений про те, що одержувачі або треті особи, персональних 
даних можуть перебувати в іноземних державах, які можуть не забезпечувати адекватного захисту прав суб'єктів Персональних 
даних. Володілець, тим не менш, зробить усі доступні дії для забезпечення конфіденційності та безпеки будь-яких 
персональних даних. 
Персональні дані Суб’єкта з числа кандидатів, учасників, фіналістів  або сформованої групи експертів для досягнення цілей 
Програми Володільцем спільно використовуються та передаються третім сторонам, до переліку яких входять наступні: 

• Державні інституції  у сфері реформ децентралізації 
• Обласні територіальні громади, Центри надання адміністративних послуг, офіси реформ створені при Міністерствах 

України  з метою визначеною в п.1 даної Згоди 
• Національні Партнери. 

З метою реалізації Програми та за свою концепцією розробки пулу експертів  персональні дані  Суб’єкта спільно будуть 
використовуватись Володільцем з такими партнерами, серед яких: Установа Центр місцевого самоврядування та її 
відокремлені підрозділи, Асоціація міст України, Всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування. Цей перелік не є 
вичерпним. 
Іноземні партнери. 

• Представництво Європейського Союзу, Європейська Комісія, цей перелік не є вичерпним.  
Виконавці Програми. 

• Німецьке товариство міжнародного співробітництва GIZ GmbH, . 
У випадках, визначених законодавством, Володілець зобов’язаний на запит або за вимогою  надати  персональні дані таким 
органам як правоохоронні органи, органи юстиції, судові органи, фіскальні органи, цей перелік не є вичерпним. 
Виконавці, Партнери та інші контрагенти Програми в багатьох випадках мають власну політику конфіденційності. З метою 
дізнатися більше про правила обробки персональних даних такими контрагентами, можливо ознайомитись з їхніми 
політиками конфіденційності у відкритому доступі, на їх сайтах.  
Персональні дані Суб’єктів Володілець передає зазначеним третім сторонам у тих випадках, коли вони беруть участь у 
реалізації та досягненні цілей  Програми.  
Будь якої додаткової Згоди на доступ від Суб’єкта персональних даних Володільцю отримувати не потрібно, умови 
передачі та доступ третіх осіб передбачені даною Згодою на обробку персональних даних. 
 
4. Способи обробки персональних даних, що використовуються Володільцем: 



 При обробці персональних даних Володільцем здійснюються всі необхідні організаційні та технічні заходи для захисту 
персональних даних від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, відтворення, 
розповсюдження персональних даних, а також інших неправомірних дій. 
Обробка персональних даних Володільцем здійснюється за допомогою способів, що забезпечують конфіденційність таких 
даних, за винятком таких випадків: (1) у разі знеособлення персональних даних; (2) у випадку загальнодоступності 
персональних даних. 
5.Включення персональних даних до бази та права Суб’єкта персональних даних згідно ст.8 Закону України «Про захист 
персональних даних», Суб'єкт персональних даних має право: 

• знати про місцезнаходження бази персональних даних, яка містить його персональні дані, її призначення та 
найменування, місцезнаходження та Володільця цієї бази або дати відповідне доручення щодо отримання цієї 
інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом; (більш детально буде визначено в 
політиці конфіденційності); 

• отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким 
передаються його персональні дані, що містяться у відповідній базі персональних даних; 

• на доступ до своїх персональних даних, що містяться у відповідній базі персональних даних; 
• 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 да них, а також 
отримувати зміст його персональних даних, які зберігаються; 

• пред'являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки своїх персональних даних органами державної 
влади, органами місцевого самоврядування при здійсненні їхніх повноважень, передбачених законом; 

• пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних Володільцем цієї бази, якщо ці 
дані обробляються незаконно чи є недостовірними; 

• 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; 

• звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого або до суду;  
• застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних; 
• відкликати згоду на обробку персональних даних. 

6. Порядок відкликання Згоди.  
Суб'єкт персональних даних має право направити Володільцю письмове повідомлення про відкликання даної згоду не менше 
ніж за 90 (дев'яносто) днів до планованої  дати відкликання цієї згоди. 
Суб'єкт персональних даних погоджується на те, що протягом зазначеного терміну Володілець не зобов'язаний припиняти 
обробку персональних даних і знищувати (знеособлювати) персональні дані Суб'єкта персональних даних. Відкликання не буде 
мати зворотної сили щодо персональних даних, що пройшли обробку до вступу в силу такого відкликання. 
7. Порядок внесення змін до даних. 
Володілець персональних даних зобов'язаний протягом 30 календарних днів з дня отримання вмотивованої письмової вимоги 
та надання підтверджуючих документів/відомостей Суб'єкта персональних даних внести зміни до персональних даних. У 
деяких випадках, наприклад:  знеособлення даних Володілець не має змогу внести зміни. 
8. Термін дії Згоди. 
Надана Згода діє протягом терміну впровадження Програми, але не менше ніж на строк до 31 грудня 2020 року. 

9. Контактні дані та  підписання 
Підпис на підтвердження наданої згоди на обробку персональних даних згідно положень та умов «Згоди на обробку 
персональних даних   __________________________________                                   дата _______________________________________ 
 
Відповідальна особа Володільця Скібська Катерина Олександрівна (expertpool.u-lead@dopomoga.org.ua) цим повідомляє про 
включення персональних даних суб’єкта персональних даних даної Згоди до бази персональних даних Володільця для обробки 
з метою, визначено в п.1 Згоди. Права Суб’єкта персональних даних викладені в п.5 даної Згоди  та умови передачі персональних 
даних тертім особам викладені в п. 3 даної Згоди. 
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