
ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ 
 

Цим документом я надаю свою вільну та безумовну згоду на обробку ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАСК-БРОКЕР» моїх персональних даних, які будуть повідомлені ТОВ «ТАСК-БРОКЕР» 

мною особисто (зокрема: прізвище, ім’я, по-батькові, місце проживання, паспортні дані, контактні та інші анкетні 

дані, реквізити рахунків, відкритих в банківських та депозитарних установах тощо), зокрема, у базі персональних 

даних ТОВ «ТАСК-БРОКЕР» «База персональних даних клієнтів (депонентів) депозитарної установи ТОВ «ТАСК-

БРОКЕР» будь-яким та всіма способами згідно з Законом України «Про захист персональних даних». 

ТОВ «ТАСК-БРОКЕР» вправі передавати мої персональні дані третім особам для їх обробки відповідно до 

вказаної мети обробки. ТОВ «ТАСК-БРОКЕР» буде використовувати персональні дані згідно з Законом України «Про 

захист персональних даних». 

У зв’язку із включенням моїх персональних даних до бази персональних даних цим також підтверджую, що мене 

письмово повідомлено про мету збору даних та осіб, яким передаються мої персональні дані, а також письмово 

повідомлено про мої права згідно з Законом України «Про захист персональних даних». 

 

Права суб’єкта персональних даних: 

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 персональних 

даних 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;  

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 зберігаються його персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також 

отримувати зміст його персональних даних, які зберігаються;  

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 честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;  

8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до органів державної влади та посадових осіб, до 

повноважень яких належить забезпечення захисту персональних даних, 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 має для нього правові наслідки. 

Мета збору даних: 

Дані збираються ТОВ «ТАСК-БРОКЕР» при здійсненні професійної діяльності на фондовому ринку - 

депозитарної діяльності депозитарної установи з метою виконання загальних вимог законодавства щодо укладання 

договорів, вимог законодавства щодо внутрішнього обліку та звітності, виконання вимог щодо обслуговування обігу 

цінних паперів на рахунках у цінних паперах, визначених "Положенням про провадження депозитарної діяльності", 

затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 735 від 23.04.2013 р., виконання 

вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом 

та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення ", "Положення про здійснення фінансового моніторингу 

професійними учасниками ринку цінних паперів", затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку № 995 від 19.07.2012 р. 

Особи, яким передаються персональні дані суб’єкта персональних даних: 

Персональні дані можуть передаватись третім особам у випадках, прямо передбачених законодавством та 

відповідно до вказаної мети обробки. 

Такими особами можуть бути (в тому числі, але не виключно): депозитарії; фондові біржі; установа, яка 

відповідно до законодавства України забезпечує здійснення грошових розрахунків за правочинами щодо цінних 

паперів, укладеними на фондових біржах та поза фондовою біржею, якщо проводяться розрахунки за принципом 

"поставка цінних паперів проти оплати"; депозитарні установи; банківські установи, в яких відкрито рахунки суб’єкта 

персональних даних та ТОВ «ТАСК-БРОКЕР»; Державна служба фінансового моніторингу України; Національна 

комісія з цінних паперів та фондового ринку; податкові органи; органи Пенсійного фонду України; державні 

контролюючі та правоохоронні органи; тощо. 

 

 

"____" ______________ 20___ року  

  

__________________________________________ 
(Прізвище, ім’я, по-батькові) 

______________________ 
                          (Підпис)  

 


