
Додаток 3 

до Порядку обробки та захисту 

персональних даних в 

департаменті «Центр надання 

адміністративних послуг» 

Черкаської міської ради 

 

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ 

про права суб’єкта персональних даних, володільця/розпорядника 

персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, мету збору 

персональних даних та осіб, яким передаються персональні дані 

 

Відповідно до вимог статті 12 Закону України «Про захист персональних 

даних» (далі – Закон) збирання персональних даних є складовою процесу їх 

обробки, що передбачає дії з підбору чи впорядкування відомостей про фізичну 

особу. Суб’єкт персональних даних повідомляється про 

володільця/розпорядника персональних даних, склад та зміст зібраних 

персональних даних, свої права, визначені цим Законом, мету збору 

персональних даних та осіб, яким передаються його персональні дані: в момент 

збору персональних даних, якщо персональні дані збираються у суб’єкта 

персональних даних, в інших випадках протягом тридцяти робочих днів з дня 

збору персональних даних. 

Володільцем та розпорядником персональних даних щодо надання 

адміністративних послуг, є департамент. Місцезнаходження: 18001, м. Черкаси, 

вул. Благовісна, 170. Номер контактного телефону (0472) 33-07-01. 

Місцезнаходження персональних даних, що обробляються: 18001, 

м. Черкаси, вул. Благовісна, 170. 

Склад і зміст персональних даних є: прізвище, ім’я, по батькові; дата і 

місце народження; ознака статі; національне походження; дані документа, які 

посвідчують особу (серія, номер, дата видачі та назва органу, що його видав, 

термін дії); відомості про реєстрацію/декларування місця проживання та зняття 

із задекларованого/зареєстрованого місця проживання; реєстраційний номер 

облікової картки платника податків; унікальний номер запису в Єдиному 

державному демографічному реєстрі; відомості/документи, що підтверджують 

право на пільги та компенсації; відомості про проходження військової служби; 

номери контактних телефонів; адреса електронної пошти; відомості про стан 

здоров’я; інформація про притягнення до адміністративної відповідальності. 

Метою обробки персональних даних у департаменті «Центр надання 

адміністративних послуг» Черкаської міської ради є: надання адміністративної 

послуги суб’єкту звернення; забезпечення права особи на доступ до 

електронних послуг та інформації про адміністративні та інші публічні 

послуги, отримання інформації з національних електронних інформаційних 
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ресурсів, яка необхідна для надання адміністративних послуг; забезпечення 

здійснення попереднього запису суб’єктів звернення на прийом до працівників 

департаменту шляхом електронної реєстрації; забезпечення реалізації 

конституційного права громадян на звернення, вирішення питань, порушених в 

заявах, пропозиціях або скаргах громадян; проведення моніторингу та оцінки 

якості послуг. 

Згідно зі статтею 8 Закону, суб’єкт персональних даних має право: 

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 уповноваженими Вами особами, 

крім випадків, встановлених законом; 

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних 

даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються Ваші 

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 Ваші 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 Вашу честь, гідність 

та ділову репутацію; 

8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 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 може мати для Вас 

правові наслідки. 

Третіми особами, яким передаються персональні дані, що обробляються, 

є: територіальні підрозділи виконавчої влади; виконавчі органи міської ради, 

підприємства, установи та організації, що належать до сфери їх управління, 

яким персональні дані, що обробляються, передаються згідно з визначеним 
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законодавством порядком взаємодії між департаментом «Центр надання 

адміністративних послуг» Черкаської міської ради та вищезазначеними 

структурами. Персональні дані, що обробляються, передаються третім особам 

за згодою суб’єкта персональних даних. Передача персональних даних, що 

обробляються, третім особам без згоди суб’єкта персональних даних або 

уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише 

(якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту 

та прав людини. 

 

 

 

Адміністратор департаменту 

«Центр надання адміністративних послуг» 

Черкаської міської ради _______________________                    _______________________ 

 

 

 

Я, ______________________________________________________, посвідчую, що 

отримав(ла) повідомлення про збір та обробку департаментом «Центр надання 

адміністративних послуг» Черкаської міської ради моїх персональних даних, про мету 

їх збирання, про третіх осіб, яким мої дані передаються, а також відомості про мої 

права, визначені Законом України « Про захист персональних даних» 

 

 

 

« _____ » _____________ 20 __ р.                                                      ____________________ 


