
ЗГОДА 

законного представника на участь дитини в заході EPAM Pre-Junior Program від 

ТОВ «ЕПАМ СИСТЕМЗ» і на обробку персональних даних дитини і законного 

представника 
Я, ПІБ:   (далі — Суб'єкт), що 

мешкає за адресою  , 

будучи законним представником неповнолітнього 

ПІБ: _, 

справжнім надаю згоду на участь моєї дитини в заході EPAM Pre-Junior Program від ТОВ «ЕПАМ 

СИСТЕМЗ» (03150, г. Київ, вул. Фізкультури, 28, тел. +38 044 390-54-57, факс +38 044 390-08-61), а також 

надаю свою згоду з обробкою його персональних даних. 

Я підтверджую, що до підписання цей Згоди я ознайомився з умовами обробки персональних даних моєї 

дитини, викладеними за цим посиланням. 

 

Я відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI (далі — Закон 

№ 2297) також надаю ТОВ «ЕПАМ СИСТЕМЗ»: 03150, г. Київ, вул. Фізкультури, 28, тел. +38 044 390-54- 

57, факс +38 044 390-08-61 (володілець персональних даних) добровільну та інформовану згоду на обробку 

моїх персональних даних, зазначених в пункті 1 цієї згоди, а також на поширення (в тому числі надання, 

реалізацію, передачу) моїх персональних даних третім особам (в тому числі іноземним суб'єктам відносин, 

пов'язаних з персональними даними), зазначеним у справжній згоди, на наступних умовах: 

 

1. Перелік персональних даних суб’єкта, який планується обробляти. 

Виходячи з мети обробки персональних даних, зазначеної в пункті 2 цієї згоди, склад моїх 

персональних даних, дозвіл на обробку яких, поширення (надання, реалізацію, передачу) третім особам (в 

тому числі іноземним суб'єктам відносин, пов'язаним з персональними даними) надається мною в даної 

згоді, є таким: прізвище, ім'я, по батькові, контактний номер телефону, адреса електронної пошти. 

 

2. Мета з якою оброблятимуться персональні дані. 

Метою обробки персональних даних є комунікація зi мною з питань участі моєї дитини в програмах, 

активностях, заходах, організованих ТОВ «ЕПАМ СИСТЕМЗ» або Юридичними особами ЕПАМ в 

мережі Інтернет. 

 

3. Відомості про третіх осіб, яким можуть передаватися персональні дані, і розпорядників. 

Персональні дані можуть передаватися, розкриватися Юридичним особам ЕПАМ (в тому числі 

іноземним суб'єктам відносин, пов'язаним з персональними даними) для зазначеної вище мети та ведення 

внутрішньокорпоративного обліку програм, заходів, активностей , організованих ТОВ «ЕПАМ 

СИСТЕМЗ» або Юридичними особами ЕПАМ, та їх учасників (їх законних представників). 

 

4. Дії з персональними даними. 

ТОВ «ЕПАМ СИСТЕМЗ» має право здійснювати наступні дії з моїми персональними даними, 

вказаними в цієї згоді, на що я даю повну та безумовну згоду: автоматизована, неавтоматизована і змішана 

обробка, в тому числі збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, 

використання, знеособлення, знищення і поширення (розповсюдження, реалізація, передача) персональних 

даних особам, зазначеним у цієї згоді, (i) по мережам зв'язку загального користування, (ii) по 

інформаційно-телекомунікаційним мережам міжнародного інформаційного обміну, в тому числі 

іноземним суб'єктам відносин, пов'язаним з персональними даними, а також отримувати мої персональні 

дані з будь-яких законних джерел, в тому числі від мене і від третіх осіб. 

Способи, що застосовуються для обробки моїх персональних даних: (i) автоматизована обробка; (ii) 

обробка без використання засобів автоматизації (неавтоматизована); (iii) змішана обробка; (iv) обробка з 

отриманням персональних даних, існуючих в електронному вигляді, шляхом копіювання та іншими 

способами, що не знищують персональні дані; (v) зберігання персональних даних в паперовому вигляді, а 

також в електронному вигляді на серверах ТОВ «ЕПАМ СИСТЕМЗ», Юридичних осіб ЕПАМ, їх 

контрагентів, яким такі персональні дані передані відповідно до умов цієї згоди; (vi) перегляд 

персональних даних з метою визначення, чи міститься в них інформація, що відноситься до мети збору і 

обробки персональних даних; (vii) надання доступу до персональних даних особам, яким вони необхідні 

для цілей виконання своїх посадових обов'язків, зобов'язань в рамках укладеного з ТОВ «ЕПАМ 

СИСТЕМЗ» цивільно-правового договору відповідно до умов цієї Згоді; (viii) інші способи обробки, 

відповідно до мети збору і обробки персональних даних. 

 

5. Джерела збирання моїх персональних даних є: 

5.1. інформація, документи, що містять персональні дані, надані ТОВ «ЕПАМ СИСТЕМЗ» мною, а 

також отримані в ході взаємодії зі мною по телефону, електронній пошті, за допомогою інших засобів 

комунікації; 

5.2. інформація, документи, що містять персональні дані, надані ТОВ «ЕПАМ СИСТЕМЗ» моєю 



дитиною, а також отримані в ході взаємодії з моєю дитиною по телефону, електронній пошті, за допомогою 

інших засобів комунікації; 

5.3. інші законні джерела отримання персональних даних. 

 

6. Місце (фактична адреса) обробки моїх персональних даних: 03150, м. Київ, вул. Фізкультури, 28, 

а також за місцем знаходження філій та інших відокремлених підрозділів: 

1) філія у місті Харкові ТОВ «ЕПАМ СИСТЕМЗ»: 61072, Харківська обл., місто Харків, вулиця 

Двадцять Третього Серпня, будинок 33-Г, корпус літ А-7; 

2) філія у місті Вінниці ТОВ «ЕПАМ СИСТЕМЗ»: 21050, Вінницька обл., місто Вінниця, вулиця 

Миколи Оводова, будинок 51; 

3) філія у місті Львові ТОВ «ЕПАМ СИСТЕМЗ»: 79034, Львівська обл., місто Львів, вулиця Угорська, 

будинок 14, секція 1; 

4) підрозділ у м. Дніпро ТОВ «ЕПАМ СИСТЕМЗ»: 49044, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вулиця 

Барикадна, будинок 16, поверх 5. 

 

7. Права суб'єкта: 

Я до моменту надання цієї згоди ознайомлений зі своїми правами, передбаченими Законом № 2297, а 

саме: 

- знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, 

місцезнаходження та / або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних 

даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим мною особам, крім 

випадків, встановлених Законом; 

- отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про 

третіх осіб, яким передаються мої персональні дані; 

- на доступ до своїх персональних даних; 

- отримувати не пізніше як за 30 календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, 

передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються мої персональні дані, а також отримувати зміст 

таких персональних даних; 

- пред’являти володільцю персональних даних вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки 

своїх персональних даних; 

- 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; 

- на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкових втрат, знищення, 

пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням або несвоєчасним їх наданням, а також на 

захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію 

фізичної особи; 

- звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до органів державної влади та посадових 

осіб, до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду; 

- застосовувати засоби правового захисту у разі порушення законодавства про захист персональних 

даних; 

- вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час 

надання згоди; 
- відкликати згоду на обробку персональних даних; 
- знати механізм автоматичної обробки персональних даних; 

- на захист від автоматизованого рішення, яке має для мені правові наслідки. 

 

8. Термін обробки і зберігання 

Обробка і зберігання моїх персональних даних здійснюється протягом усього терміну участі моєї 

дитини в програмах, заходах, активностях ТОВ «ЕПАМ СИСТЕМЗ» і Юридичних осіб ЕПАМ для дітей в 

мережі Інтернет, якщо відсутні інші законні підстави для обробки та зберігання моїх персональних даних. 

Протягом цього строку ТОВ «ЕПАМ СИСТЕМЗ», інші зазначені в цієї згоді особи мають право обробляти, 

в тому числі зберігати, зазначені в цієї згоді персональні дані. 

 

9. Ця згода вступає в силу з дати її надання мною. 

 

10. Я повідомлений, що ця згода може бути мною відкликана в будь-який час шляхом письмового 

повідомлення про відкликання, спрямованого рекомендованим листом на адресу ТОВ «ЕПАМ 

СИСТЕМЗ»: 03150, г. Київ, вул. Фізкультури, 28, а також шляхом направлення повідомлення 

(електронного листа) про відкликання на адресу електронної пошти privacy@epam.com. 

Відкликання даної згоди вступає в силу з дати отримання відповідного повідомлення ТОВ «ЕПАМ 

СИСТЕМЗ». 

Відкликання згоди тягне припинення обробки персональних даних, якщо відсутні інші підстави 

обробки персональних даних. 
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11. Якщо будь-які положення даної згоди будуть визнані такими, що не відповідають законодавству 

України або недійсними, це не повинно впливати на дійсність і правомочність інших положень згоди. 

Підписуючи дану Згоду, я також підтверджую, що до надання даної згоди (в момент збору 

персональних даних) я ознайомлений(а) з: 
- правами, наданими мені відповідно до чинного законодавства України про персональні дані, 

- інформацією про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, місцезнаходження 

або місце проживання володільця та розпорядників персональних даних, склад та зміст зібраних 

персональних даних, мету збору та обробки моїх персональних даних та осіб, яким передаються 

персональні дані, мети і підстави такої передачі, які дії з персональними даними передбачає їх обробка, 

термін зберігання, умови відкликання згоди, а також з іншою інформацією в простій та зрозумілій 

формі, що дозволяє мені дати інформовану, добровільну та свідому згоду на обробку моїх 

персональних даних. 
 

ПІБ та підпис Суб'єкта, дата підписання 

/ / 
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