
Договір Contract
публічної оферти про надання

благодійної пожертви
of Public Offer for Charitable Donations

Ця  Публічна  оферта  про  надання
благодійної  пожертви  (надалі  –  Оферта)
спрямована  на  невизначене  коло  осіб
(надалі  –  Благодійник)  та  є  публічною
пропозицією  Благодійної  організації
«Благодійний  фонд  «Волонтерський  рух
Аксікор»  (далі  -  Бенефіціар),  що  є
юридичною  особа  за  законодавством
України,  в  особі  голови  Шевчука
Валентина Івановича, який діє на підставі
Статуту відповідно до ст. 7 Закону України
«Про  благодійну  діяльність  та  благодійні
організації», укласти договір щодо надання
благодійної  пожертви,  на  зазначених
нижче умовах:

This  Public  offer  for  charitable  donations
(hereinafter  -  the  Offer)  is  addressed  to  the
public (hereinafter referred to as the Donor)
and  represents  an  official  public  offer  of
Charitable  Organization  "Charitable
Foundation  "Axicore  Volunteer  Movement"
(hereinafter referred to as the Beneficiary), a
legal  entity  under  the  laws  of  Ukraine,
represented  by  Shevchuk  Valentyn
Ivanovych, Chairman, acting on the basis of
the Articles of Association under article 7 of
the  Law  of  Ukraine  "On  the  Charitable
Activity  and  Charitable  Organizations",  to
enter into the Contract for charitable donation
the conditions whereof are stated as follows:

1. Поняття та визначення, що
вживаються в Договорі

1. Terms and Definitions

1.1.  Публічна  оферта  (та/або  Оферта)  –
дійсна  пропозиція  Бенефіціара,  що
розміщена  на  сайті:
https://www.volunteer.axicore.ua/,  про
надання благодійної пожертви, спрямована
на невизначене коло осіб.

1.1. Public  Offer  (and/or  Offer) is  a  valid
offer  of  the  Beneficiary  published  on  the
website  https://www.volunteer.axicore.ua/ for
making charitable donations and addressed to
the public.

1.2.  Акцепт  –  повне  та  безумовне
прийняття  Оферти  шляхом  вчинення  дій,
спрямованих  на  здійснення  грошового
переказу за допомогою платіжних форм та
засобів,  як  розміщених  на  сайті
Бенефіціара,  так  і  шляхом  перерахування
грошових  коштів  на  поточний  рахунок
Бенефіціара через установи банків. Оферта
вважається  акцептованою  з  дати
зарахування грошових коштів на поточний
рахунок Бенефіціара.

1.2. Acceptance is  full  and  unconditional
acceptance  of  the  Public  Offer  by  taking
actions to transfer money with the use of the
payment options and means available on the
Beneficiary's  website,  as  well  as  by
transferring money to the current account of
the Beneficiary via banking institutions. The
acceptance shall become effective on the day
when respective money is credited to the bank
account of the Beneficiary.

1.3.  Благодійна  пожертва  –  безоплатна
передача  Благодійником  коштів  у
власність  Бенефіціара  для  досягнення
цілей, визначених даним Договором.

1.3. Charitable  Donation is  a  gratuitous
transfer  of  money  by  the  Donor  to  the
Beneficiary  for  the  purposes  defined in  this
Contract.

1.4. Благодійник – особа, яка добровільно
здійснює  один  чи  декілька  видів
благодійної  діяльності.  Для  цілей  цього
Договору  Благодійником  є  особа,  яка
акцептувала Оферту.

1.4.  Donor  is  a  person  that  voluntarily
engages in one or several charitable activities.
For the purposes of this Contract, the Donor
is person that has accepted the Offer.

2. Предмет Договору 2. Subject Matter of the Contract
2.1.  Предметом  цього  Договору  є
безоплатна  та  добровільна  передача

2.1. The subject matter of this Contract is the
gratuitous and voluntary transfer of money by
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Благодійником  у  власність  Бенефіціара
грошових  коштів  шляхом  здійснення
благодійної  пожертви,  які  Бенефіціар
приймає  та  зобов’язується  використати  в
наступних цілях:

the  Donor  to  the  Beneficiary  by  making  a
charitable donation upon acceptance of which
the  Beneficiary  undertakes  to  use  for  the
following purposes:

-  для  сприяння  обороноздатності  та
мобілізаційної готовності країни;

- to contribute to the defense capability  and
mobilization readiness of the country;

- для придбання матеріальних цінностей, в
тому  числі  товарів  критичного  імпорту  в
умовах  воєнного  стану,  на  замовлення
органів  державної  влади  з  подальшою
безоплатною  передачею  їм  таких
матеріальних цінностей;

-  to  purchase  material  assets,  including
critical imported goods under martial law, as
ordered  by  public  authorities  with  the
subsequent  gratuitous  transfer  of  such
material assets to them;

-  для  досягнення  цілей  Благодійної
організації  «Благодійний  фонд
«Волонтерський  рух  Аксікор»,
передбачених  Статутом  або  програмами,
відповідно  до  Закону  України  «Про
благодійну  діяльність  та  благодійні
організації».

-  to  achieve  the  goals  of  the  Charitable
Organization  "Charitable  Foundation
"Axicore Volunteer Movement", provided by
the  Articles  of  Association  or  programs,  in
accordance  with  the  Law  of  Ukraine  "On
Charitable  Activities  and  Charitable
Organizations".

2.2. Благодійник самостійно визначає обсяг
благодійної  пожертви  та  напрями  її
використання,   зазначивши  їх  в
призначенні платежу.

2.2. The Donor shall be free to independently
determine  the  amount  of  the  charitable
donation  and  the  directions  of  its  use
indicating them in the Purpose of payment.

2.3. Виконання сторонами цього Договору
не  має  на  меті  отримання  прибутку  або
будь-яких благ для жодної із сторін.

2.3. The subject matter of this Contract shall
not be direct or indirect generation of profits
by any party to the Contract.

2.4.  Благодійна  допомога,  надана
Благодійником,  використовується
Бенефіціаром  виключно  в  благодійних
цілях, передбачених цим Договором, та не
використовується  в  господарській
діяльності  Бенефіціара (у  розумінні
терміну  «господарська  діяльність»,
викладеному  у  пункті  14.1.36  ст.14
Податкового кодексу України).

2.4 The Charitable Donation provided by the
Donor shall be used by the Beneficiary solely
for  charitable  purposes  provided  for  in  this
Contract  and  is  not  used  in  the  economic
activities of the Beneficiary (in the sense of
the  term  "economic  activities"  set  forth  in
paragraph  14.1.36  of  Article  14  of  the  Tax
Code of Ukraine).

3. Акцепт 3. Acceptance
3.1.  Акцептом  Оферти  Благодійник
зазначає,  що він  згоден із  усіма умовами
Оферти, розуміє та погоджується з тим, що
пожертва буде використана на досягнення
цілей,  передбачених  даним  Договором,  з
яким він  може ознайомитися,  надіславши
запит  на  електронну  адресу
info@volunteer.axicore.ua.  Крім  того,
Акцептом  Оферти  Благодійник  повною
мірою усвідомлює та  згоден з  предметом
Договору,  цілями  та  метою  публічного
збору коштів,  а  також підтверджує  право
Бенефіціара  використати  частину
Благодійної  пожертви  на  адміністративні

3.1. Acceptance of the Offer shall mean that
the Donor agrees to all the provisions hereof,
understands  and  consents  that  the  donation
will  be  used  for  the  purposes  stipulated  by
this Contract, which could be made available
to the Donor upon the respective request sent
to  the  email  info@volunteer.axicore.ua.
Furthermore, the Donor fully understands and
agrees with the subject matter of this Contract
as for the purpose of the public fundraising,
and with the Beneficiary's right to use a part
of  the  Charitable  Donation  made  by  the
Donor  for  covering  administrative  expenses
of the Beneficiary, in the amount of no more
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витрати  Бенефіціара  в  розмірі  не
більшому, ніж зазначений в Законі України
«Про  благодійну  діяльність  та  благодійні
організації». Сторони погоджуються, що з
моменту  акцептування  Оферти,  цей
Договір  є  укладеним  в  письмовій  формі
відповідно до статей 207, 639, 641 та 642
Цивільного кодексу України та статей 6 та
7  Закону  України  «Про  благодійну
діяльність  та  благодійні  організації».  При
цьому  сторони  погоджуються,  що  після
здійснення  Акцепту Оферти,  неукладення
цього  Договору  у  вигляді  окремого
документа  не  тягне  за  собою недійсність
цього Договору

than provided for by the Law of Ukraine "On
Charity  and  Charitable  Organizations”.  The
parties hereby agree that the Contract shall be
deemed  concluded  in  writing  immediately
after  the  Acceptance  becomes  effective
according  to  the  articles  207,  639,  641 and
642 of the Civil code of Ukraine and articles
6 and 7 of the Law of Ukraine "On Charity
and  Charitable  Organizations".  In  doing  so,
the  Parties  agree  that  upon the  Acceptance,
the failure of the parties to comply with the
written  form  of  the  deal  shall  not  cause
invalidity hereof.

4. Права та обов’язки Бенефіціара 4. Rights and Obligations of the
Beneficiary

4.1. Бенефіціар має право: 4.1. The Beneficiary has the right to
-  отримувати  Благодійні  пожертви  та
використовувати  їх  відповідно  до
предмету та умов цього Договору та своєї
статутної діяльності;

-  receive  the  Charitable  Donations  and  use
them in accordance with the subject  matter,
terms and conditions of this Contract and its
statutory activity;

-  використовувати  частину  Благодійної
пожертви  на  адміністративні  витрати
Фундації  у  розмірі,  не  більшому,  ніж  це
передбачено  Законом  України  «Про
благодійну  діяльність  та  благодійні
організації».

- use the part of the Charitable Donations for
administrative expenses of the Foundation in
the amount not exceeding the amount under
the  Law  of  Ukraine  "On  Charity  and
Charitable Organizations".

4.2. Бенефіціар зобов’язаний: 4.2. The Beneficiary is obliged to
-  щорічно,  в  електронному  вигляді,
звітувати  про  використання  Благодійних
пожертв  шляхом  розміщення  відповідної
інформації  на  сайті:
https://www.volunteer.axicore.ua/;

-  annually  post  reports  on  the  use  of
donations,  in  soft  copies,  on the Website  at
the link: https://www.volunteer.axicore.ua/;

-  використовувати  отримані  пожертви
виключно  для  досягнення  цілей,
передбачених даним Договором.

- use received donations only for the purposes
set forth by this Contract.

5. Права Благодійника 5. Rights of the Donor
5.1. Благодійник має право: 5.1. The Donor has the right to:
- здійснювати контроль за використанням
Бенефіціаром  Благодійної  пожертви  за
цільовим призначенням.

- exercise control over the intended use of the
charitable donation by the Beneficiary;

6. Місце проведення публічного
збирання коштів

6. Place of the Public Fundraising

6.1. Публічне збирання коштів Благодійної
пожертви здійснюється на території  будь-
якої  країни  світу,  за  винятком  держав
визнаних  за  законодавством  України
агресорами  чи  окупантами.  Безпосередня

6.1. The public fundraising for collecting the
Charitable  Donation  shall  take  place  in  the
territory of any country in the world, except
for  the  states  recognized  under  the  laws  of
Ukraine as being aggressor or occupant. The
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діяльність  Бенефіціара,  що  стосується
досягнення цілей, передбачених Статутом,
здійснюється  на  території  Україні  (за
виключенням  тимчасово  окупованої
територій України, та районів проведення
антитерористичної операції).

Beneficiary's  immediate  activities  related  to
the  goals  stipulated  by  the  Articles  of
Association  shall  be  carried  out  on  the
territory  of  Ukraine  (except  for  the
temporarily occupied territory of Ukraine and
areas of anti-terrorist operation).

7. Строк збирання коштів 7. Period of the Public Fundraising
7.1. Публічний збір коштів триває в строк
до  31.12.2022  року.  Якщо  за  30
календарних днів до закінчення строку дії
даного  Договору  жодна  із  Сторін  не
вимагатиме  письмово  його  припинення,
його строк вважається продовженим на тих
же умовах на термін 12 місяців. Кількість
разів  поновлення  Договору  не
обмежується.  У  випадку  дострокового
припинення  дії  цього  Договору
Благодійник  буде  завчасно  повідомлений
про  це  шляхом  розміщення  відповідної
інформації  на  сайті:
https://www.volunteer.axicore.ua/.

7.1.  The  public  fundraising  shall  last  until
31/12/2022.  Unless  30  days  prior  to  the
termination  of  this  date  either  party  should
demand  its  written  termination,  it’s  the
Contract shall be prolongated for 12 months
on the same conditions. There is no limit to
the  number  of  times  the  Contract  may  be
renewed. In the event of early termination of
this  Contract,  the  Donor  will  be notified  in
advance  by  posting  relevant  information  on
https://www.volunteer.axicore.ua/ .

8. Відповідальність Бенефіціара 8. Beneficiary's Liability
8.1.  Бенефіціар  несе  відповідальність  за
порушення  умов  цього  Договору  та
використання  Благодійних  пожертв
всупереч  порядку,  передбаченому  даним
Договором  та  законодавством  України,
відповідно  до  чинного  законодавства
України.

8.1  The  Beneficiary  shall  be  liable  for
violating  the  terms  of  this  Contract  and for
using the Charitable Donations contrary to the
procedure  provided for  in  this  Contract  and
the laws of Ukraine, in accordance with the
applicable laws of Ukraine.

9. Порядок загального доступу до
інформації Бенефіціара

9. Public Access to the Beneficiary's
Financial Reports

9.1. Фінансова звітність Бенефіціара щодо
коштів  благодійної  пожертви
оприлюднюється  шляхом  розміщення  на
його  сайті:
https://www.volunteer.axicore.ua/,  щорічно
до 1 березня року, наступного за звітним.

9.1. The Beneficiary's financial statements for
the funds of the Charitable Donation shall be
made public annually by March 1 of the year
following the reporting year by posting on its
website: https://www.volunteer.axicore.ua/, 

9.2.  Інша  інформація  розкривається
Бенефіціаром  в  порядку  та  в  обсягах,
передбачених законодавством України.

9.2. Any other information may be provided
by the Beneficiary in the manner and within
the  time  limits  stipulated  by  the  laws  of
Ukraine.

10. Інші умови 10. Miscellaneous
10.1. Витрати, пов’язані з перерахуванням
Благодійних  пожертв  (комісії  за
перерахування  коштів,  податки,  збори,
тощо) несе Благодійник. 

10.1.  All  expenses  for  the  payment  of  fees
(commissions)  related  to  the  transfer  and
crediting of the Charitable Donation shall be
borne by the Donor.

Шляхом  акцептування  Оферти
Благодійник  підтверджує,  що  він

By the Acceptance, the Donor confirms that
he/she has read and agrees to the terms and
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ознайомлений  з  Додатком  1  до  цього
Договору  та  надає  свою  згоду  на  збір,
обробку  та  використання  персональних
даних в порядку, передбаченому Додатком
1  до  цього  Договору  та  чинним
законодавством України.

conditions of Annex 1 to this Contract as for
the collection and processing of personal data
in the manner provided for by Annex 1 to this
Contract and the Ukrainian laws in force.

10.2.  Благодійник  надає  згоду  на  те,  що
після  внесення  інформації  про  себе  на
сайті Бенефіціара та здійснення реєстрації
на сайті, його контактна інформація може
бути  використана  Бенефіціаром  для
направлення листів та повідомлень, в тому
числі в електронному вигляді. При цьому,
Бенефіціар  зобов’язується  не  надавати
інформацію  про  контактні  дані
Благодійника третім особам, крім випадків,
прямо  передбачених  законодавством
України.  Крім  того,  Благодійник  надає
свою  згоду,  що  інформація  про  нього
(зокрема, прізвище, ім’я, по батькові) може
бути  використана  (виключно  за  його
додатковою  згодою)  Бенефіціаром  в
засобах  масової  інформації  або  на  сайті:
https://www.volunteer.axicore.ua/.

10.2. The Donor agrees that after the Donor’s
information  is  posted  on  the  Beneficiary's
website  and  the  Donor  is  registered  on  the
website,  such  contact  information  may  be
used  by  the  Beneficiary  to  send  letters  or
messages, including in electronic form. At the
same time, the Beneficiary shall not disclose
the  Donor’s  contact  details  to  third  parties,
except as otherwise expressly provided for by
the Ukrainian laws. Furthermore,  the Donor
hereby agrees that the information thereof (in
particular, full name, patronymic name) may
be  used  (only  with  the  Donor’s  express
consent) by the Beneficiary in mass media or
on  the  Beneficiary's  website
https://www.volunteer.axicore.ua/.

11. Реквізити Бенефіціара 11. Address and Bank Details

Благодійна організація «Благодійний
фонд «Волонтерський рух Аксікор»

Charitable Organization "Charitable
Foundation "Axicore Volunteer

Movement"
Юридична  адреса:  60236,  Чернівецька
обл.,  Дністровський  р-н.,  м.
Новодністровськ,  мікрорайон  «Діброва»,
буд. 14, корпус Г

Legal  address:  60236,  Chernivtsi  region,
Dnister  district,  Novodnistrovsk  city,  14
micro district Dibrova, building G

Адреса  для  листування:  60236,
Чернівецька  обл.,  Дністровський  р-н.,  м.
Новодністровськ,  мікрорайон  «Діброва»,
буд. 14, корпус Г

Mailing  address:  60236,  Chernivtsi  region,
Dnister  district,  Novodnistrovsk  city,  14
micro district Dibrova, building G

Код ЄДРПОУ 44898453 EDRPOU code 44898453
Банківські реквізити: Bank details:
п/р  №UA153057490000026000000017892  в
АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»

A/C. UA153057490000026000000017892 in 
Kredyt Dnipro Bank JSC

Телефон: (044) 344-81-71 Phone number: (044) 344-81-71
E-mail: info@volunteer.axicore.ua E-mail: info@volunteer.axicore.ua 
Сайт: https://www.volunteer.axicore.ua/ Website: https://www.volunteer.axicore.ua/

Голова Chairman
БО «БФ «Волонтерський рух Аксікор» 

В.І. Шевчук ________________________

of  the  CO  "CF  "Axicore  Volunteer
Movement"
Shevchuk V.I. ________________________
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Додаток 1 Annex No. 1
до Публічної оферти to the Contract of Public Offer

про надання благодійної пожертви for Charitable Donation

ЗГОДА-ПОВІДОМЛЕННЯ NOTICE OF CONSENT
на збір, обробку та використання

персональних даних
to collection, processing and use of

personal data

Я,  Благодійник,  що  акцептував  Публічну
оферту про надання благодійної допомоги
Благодійної організації «Благодійний фонд
«Волонтерський рух Аксікор»,  відповідно
до  Закону  України  «Про  захист
персональних  даних»  свідомо  та
добровільно надаю Благодійній організації
«Благодійний  фонд  «Волонтерський  рух
Аксікор»,  надалі  –  «Бенефіціар»,  свою
згоду  на  автоматизовану,  а  також  без
використання  засобів  автоматизації
обробку  (включаючи  збирання,
накопичення, зберігання та використання)
моїх  персональних  даних,  а  саме:
прізвище, ім’я, по батькові, паспортні дані,
реєстраційний  номер  облікової  картки
платника  податків,  фотографія  або інший
запис  зображення,  номер  засобів  зв’язку,
адреса електронної пошти, дані щодо місця
проживання, інші дані, добровільно надані
мною  для  реалізації  мети  обробки,  -  з
метою  забезпечення  реалізації  цивільно-
правових  та  господарсько-правових
відносин;  адміністративно-правових,
податкових  відносин,  відносин  у  сфері
бухгалтерського  обліку;  відносин у  сфері
статистики;  та  забезпечення  реалізації
інших  відносин,  що  вимагають  обробки
персональних  даних  відповідно  до
Цивільного кодексу України, Податкового
кодексу  України,  Закону  України  «Про
благодійну  діяльність  та  благодійні
організації»,  інших  нормативно-правових
актів України, Статуту та локальних актів
Бенефіціара.

I,  the  Donor  who  has  accepted  the  Public
Offer  for  Charitable  Donation  made  by
Charitable  Organization  "Charitable
Foundation  "Axicore  Volunteer  Movement",
as provided for by the Law of Ukraine “On
Personal  Data  Protection”,  knowingly  and
voluntarily  give  my  consent  to  Charitable
Organization  "Charitable  Foundation
"Axicore  Volunteer  Movement"  (hereinafter
referred to as the Beneficiary), for automated
and  non-automated  processing  (including
collection, accumulation, storage and use) of
my personal  data,  namely:  first,  second and
patronymic  names,  ID  card  data,  tax  payer
ID,  photo  or  other  image,  contact  number,
email,  accommodation  address,  other  data,
which I provided voluntarily for the purpose
of processing,  -  for the purpose of securing
the  realization  of  civil  and  commercial,
administrative, tax, accounting, statistics and
other  relations  requiring  the  processing  of
personal data under the Civil code of Ukraine,
Tax  code  of  Ukraine,  Law of  Ukraine  "On
charity  and Charitable  Organizations",  other
legal acts of Ukraine, Beneficiary's Articles of
Association and local acts.

Цим  документом  я  також  даю  згоду  на
передачу (поширення) своїх персональних
даних виключно з вказаною вище метою та
у порядку,  визначеному Законом України
«Про  захист  персональних  даних»  та
локальними  актами  Бенефіціара,  які
встановлюють порядок обробки та захисту
персональних  даних.  Я  не  вимагаю
здійснення  повідомлення  про  передачу

I hereby also give my consent to the transfer
(disclosure) of my personal data, only for the
above-mentioned purpose and in the manner
set forth by the Law of Ukraine “On Personal
Data Protection” and Beneficiary's local acts
stipulating the manner of processing and use
of personal data. I do not require any notice
regarding  the  transfer  (disclosure)  of  my
personal  data  to  third  parties,  provided  that



(поширення)  моїх  персональних  даних
третім  особам,  якщо  така  передача
(поширення) відбувається в моїх інтересах
з  метою  реалізації  вказаних  вище
правовідносин. 

such transfer  (disclosure)  takes  place  in  my
best interests for the purpose of enabling the
above-mentioned legal relations.

Акцептуючи  оферту,  Благодійник
підтверджує, що Він повідомлений (а) про
цілі  обробки  персональних  даних  (згідно
вказаної у цьому документі мети) та осіб,
яким передаються мої персональні дані, а
також  про  свої  права,  передбачені  ст.  8
Закону України «Про захист персональних
даних»,  згідно  з  якою  суб’єкт
персональних даних має право:

By signing hereof, I confirm that I have been
notified in writing with regard to the purposes
of personal data processing (which purposes
have  been  stated  above  herein)  and  the
persons  who  will  receive  access  to  my
personal data,  as well  as with regard to  my
rights provided for by Art.  8 of the Law of
Ukraine  “On  Personal  Data  Protection”,
which stipulates that the personal data owner
has the following rights:

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;

1)  know  about  the  sources  of  collection,
location of his/her personal data,  purpose of
its processing, location or place of residence
(temporary  residence)  of  the  controller  or
processor  of  personal  data,  or  issue  a
respective  proxy  to  authorized  persons  for
obtaining such information,  except for cases
established by laws;

2)  отримувати  інформацію  про  умови
надання  доступу  до  персональних  даних,
зокрема інформацію про третіх осіб, яким
передаються його персональні дані;

2)  receive  information  on  conditions  for
access  to  personal  data,  in  particular,
information  about  the  third  parties  who
receive access to his/her personal data;

3) на доступ до своїх персональних даних; 3) have access to his/her personal data;
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;

4) receive a response with regard to whether
his/her personal data is processed, as well as
receive  the  content  of  such  personal  data,
within  the  period  of  no  more  than  thirty
calendar days upon the receipt of the relevant
request, except as otherwise provided for by
laws;

5)  пред'являти  вмотивовану  вимогу
володільцю  персональних  даних  із
запереченням  проти  обробки  своїх
персональних даних; 

5) submit a motivated request to the controller
of  personal  data  with  the  objection  against
processing of his/her personal data;

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;

6)  submit  a  motivated  request  to  change  or
destroy  his/her  personal  data  by  any
controller  and  processor  of  such  personal
data, where such data is processed illegally or
is inaccurate;

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

7) protect his/her personal data against illegal
processing  and  accidental  loss,  destruction,
damage due to deliberate concealment, failure
to  provide  or  timely  provide  such  data,  as
well as be protected against provision of data
which  is  inaccurate  or  disgraceful  for  the



недостовірними  чи  ганьблять  честь,
гідність  та  ділову  репутацію  фізичної
особи;

human  honour,  dignity  and  business
reputation;

8) звертатися із скаргами на обробку своїх
персональних  даних  до  уповноважених
осіб або до суду;

8) file complaints regarding his/her personal
data processing to the Commissioner or to the
court;

9) застосовувати засоби правового захисту
в разі порушення законодавства про захист
персональних даних;

9) use legal remedies in case there is a breach
of the data protection laws;

10)  вносити  застереження  стосовно
обмеження  права  на  обробку  своїх
персональних даних під час надання згоди;

10)  when  giving  the  consent,  make
reservations with regard to the restrictions on
the right to process his/her personal data;

11)  відкликати  згоду  на  обробку
персональних даних;

11) withdraw the consent to the processing of
his/her personal data;

12)  знати  механізм  автоматичної  обробки
персональних даних;

12)  be  informed  of  the  automated  data
processing mechanism;

13)  на  захист  від  автоматизованого
рішення,  яке  має  для  нього  правові
наслідки.

13)  be  protected  against  an  automated
decision  having  legal  implications  for
him/her.

Ця  згода-повідомлення  діє  протягом
невизначеного терміну.

This  Notice  of  Consent  shall  remain  in  full
force and effect for an indefinite period.


