ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
Я,_______________________________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я та по батькові)
що народився/лась "___" _____ 20______
року, паспорт серії___№ ________, виданий
"___"_____ року___________________________________________ в _________________,
шляхом підписання цього тексту, відповідно до Закону України "Про захист персональних
даних", надаю Державному концерну "Укроборонпром" (далі – ДК "Укроборонпром")
згоду на збір та обробку моїх персональних даних з метою ведення кадрового
діловодства, підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної,
адміністративної та іншої звітної інформації з питань персоналу, а також внутрішніх
документів ДК "Укроборонпром" з питань реалізації визначених законодавством
України, Статутом ДК "Укроборонпром", колективним договором та іншими
нормативними документами ДК "Укроборонпром" прав та обов'язків працівника і
роботодавця у сфері трудових правовідносин і соціального захисту.
Обсяг моїх персональних даних, які оброблятимуться ДК "Укроборонпром",
визначається підприємством відповідно до вимог законодавства України або за
погодженням зі мною у разі необхідності обробки додаткової інформації, подання якої
працівником роботодавцю не передбачено законодавством України.
Передача моїх персональних даних третім особам здійснюється ДК
"Укроборонпром" лише у випадках, передбачених законодавством України. Передача
моїх персональних даних третім особам у випадках, не передбачених законодавством
України, здійснюється лише за моєю згодою.
Надана мною згода на обробку моїх персональних даних не вимагає здійснення
ДК "Укроборонпром" повідомлень про передачу моїх персональних даних третім
особам згідно зі ст. 21 Закону України "Про захист персональних даних".
Зобов'язуюсь при зміні моїх персональних даних, якими є: паспортні дані, у т. ч.
громадянство, особисті відомості (родинний стан, склад сім'ї, номери телефонів тощо),
місце проживання фактичне та за державною реєстрацією, освіта, професія, спеціальність,
кваліфікація, відомості про військовий облік, дані про стан здоров'я в межах, визначених
законодавством про працю, дані, що підтверджують право працівника на встановлені
законодавством пільги, дані про житлові умови, у разі перебування мене на квартирному
обліку підприємства, надавати у найкоротший строк відповідальній особі
(відповідальним особам) ДК "Укроборонпром" уточнену інформацію та подавати
оригінали відповідних документів для внесення моїх нових особистих даних до
зазначеної вище бази персональних даних.
"___" ____________ _____ року

____________
(підпис)

(_____________________)
(прізвище та ініціали)

