Додаток № 3
до Положення про Національний Реєстр
корпоративних директорів
ЗГОДА
на зберігання та розкриття інформації про фізичну особу
(обробку персональних даних)
«___»___________ 201__ р.

м. Київ

Я,.___________________________________________________________________________,
(прізвище, ім’я, по батькові)
дата народження: «___» ___________ 19___ року,
паспорт: серія ___ №_____________ ,
виданий «___» ________19__ р. _________________________________________________ ,
відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI
(далі - Закон)
1. Надаю Професійній асоціації корпоративного управління (далі - ПАКУ) добровільну
згоду на обробку моїх персональних даних у базі персональних даних «Національний
реєстр корпоративних директорів» з метою подальшого зберігання та надання публічної
інформації про мене, як фахівця з корпоративного управління, в т.ч. у випадках, коли
ПАКУ рекомендуватиме кандидатів для обрання до наглядових рад юридичних осіб.
Відповідно до визначеної мети обробки до бази персональних даних «Національний
реєстр корпоративних директорів» включаються:
 персональні дані, необхідність обробки яких передбачена Законами України
(прізвище, ім’я, по батькові, дата і місце народження, паспортні дані, номер
ідентифікаційного коду (номер облікової картки платника податків), відомості про
трудову діяльність),
 інші персональні дані, необхідність обробки яких визначена Положенням про
Національний реєстр корпоративних директорів (відомості про освіту, наявність
спеціальних знань або підготовки; відомості про наявність кваліфікації; біографічні
дані; відомості про ділові та особисті якості; відомості про фактичне місце
проживання, номери телефонів, адресу особистої електронної пошти; відомості про
членство у громадських об'єднаннях).
2. Повідомлений, що:
2.1. Під обробкою моїх персональних даних відповідно до Закону розуміється будь-яка дія
або сукупність дій, здійснюваних повністю або частково в інформаційній автоматизованій
системі та/або в картотеках персональних даних, які пов'язані зі збиранням, реєстрацією,
накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, відновленням, використанням та
_________________ підпис

поширенням відомостей про мене, як Кандидата для обрання до наглядових рад
юридичних осіб.
2.2. ПАКУ прийняло на себе зобов’язання щодо захисту персональних даних осіб,
включених до Національного реєстру корпоративних директорів та вживає технічних і
організаційних заходів щодо захисту таких персональних даних.
2.3. Обробка зберігання та розкриття моїх персональних даних провадитиметься
виключно згідно з Положенням про Національний реєстр корпоративних директорів.
2.4. Згідно зі статтею 14 Закону ПАКУ має право на передання персональних даних осіб,
включених до Національного реєстру корпоративних директорів також у випадках:
1) якщо передача персональних даних прямо передбачена законодавством України, і
лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини;
2) отримання запиту від органів державної влади і місцевого самоврядування, що
діють у межах повноважень, наданих законодавством України.
3. Зобов’язуюсь повідомляти ПАКУ про будь-які зміни моїх персональних даних,
зазначених у пункті 1 цієї згоди, протягом 5 календарних днів з наданням копій
відповідних документів.
«___» _____________ 201__ р.

________________________________
(підпис)

_____________________________________
(П.І.Б.)
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