
Форма № 5 УГТ-згода дані 

Затверджено  
Президією Вченої ради Товариства 

05.03.2020 р., протокол № 8 
ЗГОДА 

на обробку персональних даних 

Я, член Громадської організації «Українське географічне товариство»  

____________________________________________________________________________________, 

                                                               (прізвище, ім'я, по батькові) 

народився ___ ___________ ____ року, мою особу підтверджено в установленому порядку, згідно  

Закону України «Про захист персональних даних» (далі - Закон) надаю Громадській організації 

«Українське географічне товариство» (далі – Товариство), як володільцеві персональних даних, з 

метою забезпечення належної діяльності Товариства, досягнення її цілей відповідно до вимог 

закону та Статуту Товариства,  згоду на: 

- обробку моїх персональних даних з первинних джерел у такому обсязі: прізвище, ім’я, по 

батькові, дата, місце народження, відомості про освіту, спеціальність та кваліфікацію, 

науковий ступінь, вчене звання, трудову діяльність, інші біографічні дані, про зареєстроване 

та фактичне місце проживання, відділ Товариства, до складу якого я входжу, номери 

телефонів, адреси електронної пошти, інші відомості для контактів зі мною, дані про мою 

участь у наукових проектах, включаючи міжнародні, європейські, у громадській та іншій 

діяльності; 

- використання моїх персональних даних, що передбачає дії Товариства щодо обробки та 

захисту моїх персональних даних для досягнення цілей Товариства та його відділів, надання 

часткового або повного права на обробку персональних даних іншим суб'єктам відносин, 

пов'язаних із персональними даними, лише відповідно до закону чи за моєю додатковою 

згодою; 

- поширення моїх персональних даних лише для забезпечення належної діяльності Товариства 

та його відділів; 

- доступ до моїх персональних даних для третіх осіб – лише у разі отримання від них у випадках, 

передбачених законом, відповідного запиту, або за моєю додатковою особистою згодою. 

Обробка моїх персональних даних дозволяється мною лише у разі забезпечення для мене вільного 

доступу до цих даних, належного їх захисту володільцем, додержання ним інших моїх прав щодо 

моїх персональних даних та виконання ним обов’язків, передбачених Законом.  

Зобов'язуюся в разі зміни моїх персональних даних невідкладно надати Товариству уточнену 

достовірну інформацію з відповідними підтверджуючими документами для оновлення моїх 

персональних даних у відповідних базах персональних даних Товариства. 

 

 

 

___ ____________ 20__ р. 
___________________ 
               (підпис) 

 

 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T102297.html

