
     Товариству з обмеженою відповідальністю «лайфселл»  

 

Згода на обробку персональних даних 

 

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»  усвідомлюю, що обробку моїх 

персональних даних здійснює  Товариству з обмеженою відповідальністю «лайфселл», код 

ЄДРПОУ 22859846, (надалі - ТОВ «лайфселл» та/або «Володілець» «Оператор»), також я 

повідомлений, що:  

 

1. Мої персональні дані оброблятимуться з метою: персоналізованої комунікації  в процесі надання 

телекомунікаційних послуг та для покращення обслуговування Оператором Абонентів в процесі 

надання телекомунікаційних послуг, персоніфікації Абонентів, провадження іншої незабороненої 

чинним законодавством України діяльності Оператора, пов’язаної з наданням телекомунікаційних 

послуг.  

 

2. Володільцем оброблятимуться такі персональні дані: ім’я, дата народження, стать, e-mail та будь-

які інші персональні дані та відомості, які можуть бути передані мною Володільцю.  

 

3. Володілець може здійснювати з персональними даними наступні дії: 

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.  

 

4. Обробка Персональних даних здійснюється з використанням наступних основних способів:  

зберігання (в паперовому та електронному вигляді); запис на електронні носії; складання переліку.  

 

***********************************************************************  

Товариство з обмеженою відповідальністю «лайфселл», код ЄДРПОУ 22859846 ( надалі - ТОВ 

«лайфселл»), цим повідомляє Вам про включення Ваших персональних даних, визначених в п.2 

Заяви на обробку персональних даних до бази даних ТОВ «лайфселл», для обробки з метою 

визначеною в п.1 Заяви.  
Як суб’єкт персональних даних Ви маєте права передбачені, 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.  

Надаючи Володільцю будь-які Ваші персональні дані, Ви надаєте згоду на передачу інформації в 

країни за межами Вашої країни проживання, де можуть бути передбачені інші правила захисту 

даних, ніж у Вашій країні. Тобто Ви повідомлені про те що Ваші персональні дані можуть 

зберігатися та оброблятися в будь- якій країні на розсуд Володільця.  

Строки зберігання Ваших Персональних даних встановлюються згідно діючого законодавства 

України ТОВ «лайфселл».  

З метою пред’явлення вмотивованої вимоги із запереченням проти обробки Ваших даних, щодо 

зміни або знищення своїх персональних даних, Ви можете звернутись до ТОВ «лайфселл».  

З питань захисту своїх прав щодо персональних даних, Ви можете звернутись до відповідних 

органів із захисту персональних даних.  

 
 


