
Голові Правління ГО «Рух змін» 

 

 

П.І.Б__________________________ 

 зареєстрований за адресою: 

_____________________________  

  

 

ЗАЯВА 

 

 

 Прошу прийняти мене у члени Громадської організації «Рух Змін».  

Зі Статутом ознайомлений (-на), зобов’язуюсь дотримуватись його положень.  

«___» _____________ 2014 р. __________________ П.І.Б.  

Підпис  

 

До заяви додається згода на обробку персональних даних, передбачена 

Положенням «Про обробку та захист персональних даних в Громадській 

організації «Рух змін».  

  



ЗГОДА на обробку персональних даних 

 

Я, ___________________________________________________________________ дата 

народження: «     »________________ року, паспорт: серія _____№ ____________виданий 

________________________________«_____________» року,  відповідно до Закону України 

«Про захист персональних даних»:  

1.Надаю Громадській організації «Рух змін» добровільну згоду на обробку моїх персональних 

даних у базі персональних даних «Члени організації» з метою забезпечення реалізації 

адміністративно-правових відносин, відносин у сфері громадської діяльності, податкових 

відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку, відносин у сфері управління людськими 

ресурсами відповідно до Податкового кодексу України, Закону України «Про громадські 

об’єднання», Статуту Громадської організації «Рух змін». Відповідно до визначеної мети 

обробки до бази персональних даних «Члени організації» включаються: - паспортні дані 

(прізвище, ім’я та по батькові, громадянство, дата і місце народження, стать, родинний стан, 

місце реєстрації, серія та номер паспорта, ким та коли виданий); місце проживання; - освіта, у 

тому числі науковий ступінь, вчене звання, професійне навчання (підготовка, перепідготовка 

та підвищення кваліфікації); професія, спеціальність, кваліфікація; - біографічні довідки, 

автобіографії, характеристики; - номери засобів телефонного зв’язку, адреси особистої 

електронної пошти; запис зображення (фото), які сформовані в особовій справі. 

 2.Повідомлений, що:  

2.1.Під обробкою моїх персональних даних відповідно до Закону України «Про захист 

персональних даних» розуміється будь-яка дія або сукупність дій, здійснюваних повністю або 

частково в інформаційній автоматизованій системі та/або в картотеках персональних даних, 

які пов'язані зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, 

відновленням, використанням та поширенням, знеособленням, знищенням відомостей про 

мене як члена Громадської організації «Рух змін».      

2.2.Громадська організація «Рух змін» прийняла на себе зобов’язання щодо захисту 

персональних даних своїх членів та вживає технічних і організаційних заходів щодо захисту 

таких персональних даних.  

2.3.Обробка моїх персональних даних провадитиметься виключно відповідальними особами 

Громадської організації «Рух змін», які надали письмові зобов’язання про нерозголошення 

персональних даних інших осіб, що стали відомі у зв’язку з виконанням своїх посадових 

обов’язків. 

 2.4.Згідно зі статтею 14 Закону України «Про захист персональних даних» Громадська 

організація «Рух змін» має право на передачу персональних даних працівників без 

повідомлення їх про це у випадках: 1) якщо передача персональних даних прямо передбачена 

законодавством України, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та 

прав людини; 2) отримання запиту від органів державної влади і місцевого самоврядування, 

що діють у межах повноважень, наданих законодавством України.  

2.5.В інших, ніж зазначені у пункті 2.4, випадках доступ до моїх персональних даних 

надається третім особам лише за моєї письмової згоди по кожному запиту окремо.  



2.6.Строки зберігання персональних даних, зазначених у пункті 1 цієї згоди, визначаються 

згідно зі строками зберігання відповідних документів, встановленими законодавством 

України з метою захисту соціальних та трудових прав громадян, після чого персональні дані 

підлягають знищенню у визначеному законодавством порядку. 

 3. Зобов’язуюсь повідомляти відповідальних осіб Громадської організації «Рух змін» про 

будь-які зміни моїх персональних даних, зазначених у пункті 1 цієї згоди, протягом 5 (п’яти) 

календарних днів з наданням оригіналів відповідних документів. 

 «    »______________ року 


