
ЗГОДА 
на обробку персональних даних 

(надалі – «Згода») 
    м. Київ                                                                                            Дата: _____________________ 

1. Суб’єкт персональних даних 
Прізвище  
Ім’я  
По-батькові  
Дата народження  
Адреса  
 

надалі – «Суб’єкт персональних даних». 
2. Найменування бази персональних даних 

Найменування бази персональних даних – FulbrightUA (надалі – «База»). 
3. Володілець Бази 

Організація «Інститут міжнародної освіти» (The Institute of International Education), що представлена на території України через 
Програму ім. Фулбрайта. 
Адреса: вул. Еспланадна, 20, кімн. 904, Київ, 01001, Україна 
(надалі – «Володілець»). 

4. Мета обробки персональних даних 
Метою обробки персональних даних є виконання Володільцем зобов’язань щодо проведення конкурсного відбору і 

забезпечення обміну науковцями між Україною та Сполученими Штатами Америки в рамках Програми «Стипендії імені 
Фулбрайта» (надалі – «Програма») учасником якої, кандидатом в учасники, або пов’язаною з таким учасником чи кандидатом в 
учасники особою є Суб’єкт персональних даних, відповідно до Угоди між Урядом України і Урядом Сполучених Штатів Америки 
про гуманітарне і техніко-економічне співробітництво від 07.05.1992, включаючи, але не обмежуючись: 

 розгляд відбірковою комісією кандидатури Суб’єкта персональних даних для участі в Програмі; 
 надання персональних даних в організації, які фінансують Програму; 
 надання персональних даних в потенційні приймаючі університети, інші приймаючі організації з метою подальшої 

участі в їхніх академічних програмах; 
 оцінка ефективності участі Суб’єкта персональних даних в Програмі, відповідності до норм та правил, встановлених 

Володільцем; 
 вчасне повідомлення Суб’єктів персональних даних про майбутні заходи, нові програми та проекти, у яких вони можуть 

брати участь; 
 оцінка ефективності Програми; 
 надання персональних даних в організації, які запрошуються для оцінки ефективності Програми; 
 надання Персональних даних учасникам та випускникам Програми з метою розширення зв'язків між випускниками; 
 надання персональних даних некомерційним організаціям із метою сприяння професійного розвитку випускників 

Програми. 
У разі зміни мети обробки персональних даних Володілець має повідомити про це Суб'єкта персональних даних 

і отримати згоду на обробку його даних у відповідності зі зміненою метою. 
5. Суб'єкт персональних даних надає згоду Володільцю на обробку наступних персональних даних згідно мети їх 

обробки та на інших умовах цієї письмової згоди: 
Прізвище, ім'я, по батькові, рік, місяць, дата і місце народження, стать, адреса, громадянство, відомості про освіту, 

контактна інформація (домашня(і) адреса(и), номери прямого офісного, домашнього і мобільного телефонів, адреса 
електронної пошти та ін..), фотографії; 

Відомості, що містяться в документах, що засвідчують особу, в тому числі паспортні дані, ІПН, фотокопії паспортів, віз, 
дозволів на роботу; 

Відомості про трудову діяльність, включаючи займані посади та посадові повноваження та обов'язки, інформація про 
роботодавців; 

Відомості про сімейний стан Суб'єкта персональних даних; 
Відомості щодо стану здоров’я, особистого та сімейного життя Суб’єкта персональних даних; 

Будь-які інші персональні дані та відомості, які добровільно надаються Суб’єктом персональних даних Володільцю при 
заповненні анкет, проведенні інтерв'ю, в процесі виконання Програми, а також дані, які мають безпосереднє відношення до 
адміністрування Програми та можуть знадобитися Володільцю у зв'язку із реалізацією мети обробки персональних даних, що 
визначена у п. 4 вище. 

6. 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. 4 
цієї Згоди. При цьому; 

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; публікацію на веб-сайті тощо), знеособлення, блокування, знищення 
персональних даних, а також будь-які інші дії пов’язані з обробкою персональних даних відповідно до мети їх обробки; 

Транскордонну передачу персональних даних Володільцем до США. Суб'єкт персональних даних цим підтверджує, що 
він був повідомлений про те, що в країні, де перебуватимуть одержувачі персональних даних може не забезпечуватись 
адекватний захист прав суб'єктів Персональних даних. Володілець, тим не менш, зробить усі розумні дії для забезпечення 
конфіденційності та безпеки будь-яких персональних даних, переданих на територію США. 

7. Способи обробки персональних даних, що використовуються Володільцем 
При обробці персональних даних Володілець здійснює 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; і при дотриманні встановлених вимог до забезпечення безпеки персональних даних, вимог до 
матеріальних носіїв біометричних персональних даних і технологій зберігання таких даних поза інформаційними системами 
персональних даних відповідно до чинного законодавства. 

Суб'єкт персональних даних повідомлений про те, що він (вона) у будь-який момент часу, письмово звернувшись до 
Володільця, має право запросити перелік імен і адрес будь-яких одержувачів персональних даних, ознайомитися з 
персональними даними, звернутися з проханням про надання додаткової інформації щодо зберігання і обробки персональних 
даних або ж вимагати внесення будь-яких необхідних змін до персональних даних для їх уточнення. 

8. Права Суб’єкта персональних даних та умови передачі персональних даних 
Згідно із Законом України «Про захист персональних даних», Суб'єкт персональних даних має право:  

1) знати про місцезнаходження бази персональних даних, яка містить його персональні дані, її призначення та 
найменування, місцезнаходження та / або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника цієї бази 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, що містяться у відповідній базі персональних даних;  
3) на доступ до своїх персональних даних, що містяться у відповідній базі персональних даних;  
4) 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 даних, а також 
отримувати зміст його персональних даних, які зберігаються;  
5) пред'являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки своїх персональних даних органами державної 
влади, органами місцевого самоврядування при здійсненні їхніх повноважень, передбачених законом;  
6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та 
розпорядником цієї бази, 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 з питань захисту своїх прав щодо персональних даних до органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, до повноважень яких належить здійснення захисту персональних даних; 
9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних. 

Персональні дані передаються розпорядникам баз даних та третім особам, яких визначає Володілець самостійно. Суб’єкт 
персональних даних погоджується з тим, що Володілець не зобов’язаний повідомляти Суб’єкта персональних даних про таку 
передачу. 

9. Термін, порядок відкликання Згоди 
Ця згода діє протягом невизначеного терміну. Суб'єкт персональних даних може відкликати цю згоду шляхом 

направлення Володільцю письмового повідомлення не менше ніж за 90 (дев'яносто) днів до передбачуваної 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 персональні дані Суб'єкта персональних даних. Відкликання не буде мати 
зворотної сили щодо персональних даних, що пройшли обробку до вступу в силу такого відкликання. 

На підтвердження вищевикладеного, Суб'єкт персональних даних, що підписався нижче, підтверджує згоду 
на обробку персональних даних в порядку і на умовах, описаних вище. 
 

___________________________ ______________________________ ______________ 
        Підпис                                                                                                     Прізвище І.Б.                        Дата 

 

 
 

Організація «Інститут міжнародної освіти» (The Institute of International Education), що представлена на території України 
через Програму ім. Фулбрайта, цим повідомляє Вам про включення Ваших персональних даних, визначених в пункті 5 
Згоди на обробку персональних даних (Згоди), до бази даних “FulbrightUA.” для обробки з метою, визначеною в пункті 4 
Згоди. Ваші права у сфері захисту персональних даних та умови передачі Ваших персональних даних третім особам 
викладені в п. 8 Згоди. 

Програма імені Фулбрайта в Україні 

____________________________ ______________________________ ______________ 

                       Підпис                                                          Прізвище І.Б.                        Дата 
 

 

Суб'єкт персональних даних, що підписався нижче, підтверджує отримання повідомлення. 
 

_____________________         _____________________________          ______________ 

                       Підпис                                                                                    Прізвище І.Б.                         Дата 

 
 


Note
Ваш підпис


Note
Ваш підпис


Note
Заповнюється співробітниками програми





