
 

ЗГОДА 

на обробку персональних даних 

Я, ____________________________________________________________ 

(прізвище, ім'я та по батькові) 

«___» ______________ 19__ року народження, мешкаю за адресою _________ 

__________________________________________________________________ 

документ, що посвідчує особу (серія ________№___________), 

виданий___________________________________________________________ 

даю згоду на обробку персональних даних Державній установі «Інститут 

економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії 

наук України» (далі – ДУ «ІЕПД імені В.К. Мамутова НАН України») на таких 

умовах: 

1. Персональні дані оброблятимуться з метою забезпечення реалізації: 

• трудових відносин відповідно до законодавства про працю; 

• адміністративно-правових, податкових відносин та відносин у сфері 

бухгалтерського обліку; 

• відносин у сфері військового обов’язку; 

• відносин у сфері реалізації прав громадян; 

• інших відносин, які вимагають обробки персональних даних виключно для 

здійснення повноважень ДУ «ІЕПД імені В.К. Мамутова НАН України», 

визначених чинним законодавством, Статутом та внутрішніми документами 

ДУ «ІЕПД імені В.К. Мамутова НАН України», прийнятими на виконання 

актів законодавства. 

2. ДУ «ІЕПД імені В.К. Мамутова НАН України» оброблятиме такі персональні 

дані: 

• ідентифікаційні дані (ПІБ, адреса, телефон, електронна адреса); 

• паспортні дані; 

• особисті відомості (вік, стать); 

• індивідуальний ідентифікаційний номер; 

• фактичне місце проживання; 

• місце проживання за державною реєстрацією; 

• місце попередньої державної реєстрації; 

• місце вибуття в іншу територіальну одиницю; 

• відомості про освіту; 

• відомості про професію, спеціальність, кваліфікацію; 



• відомості про трудову діяльність; 

• відомості про військовий облік та статус особи призовного віку на підставі 

посвідчення про приписку чи військового квитка; 

• відомості про склад сім’ї; 

• документи, що надають право на пільги; 

• запис зображень (фото, відео); 

• електронні ідентифікаційні дані (трафік, ІР-адреса); 

• інші відомості, які становлять персональні дані та необхідність обробки яких 

визначена нормативно-правовими актами та Статутом ДУ «ІЕПД імені 

В.К. Мамутова НАН України». 

3. ДУ «ІЕПД імені В.К. Мамутова НАН України» здійснюватиме з 

персональними даними такі дії: збирання, реєстрацію, накопичення, 

зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання, знеособлення, 

знищення. 

4. Персональні дані будуть знищуватися без повідомлення про це суб’єкта 

персональних даних після закінчення терміну їх зберігання, визначеного 

законодавством України. 

5. Згода надається на термін, необхідний для досягнення мети, зазначеної в п.1, 

і може бути відкликана за заявою, направленою до ДУ «ІЕПД імені 

В.К. Мамутова НАН України».  

 

Зобов'язуюся у разі зміни моїх персональних даних надавати у найкоротший 

строк уточнену, достовірну інформацію та оригінали відповідних документів для 

оновлення моїх персональних даних. 

 

«___» ____________ 20__ р.     __________________ 

          (підпис) 

 


