
 ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ 
 

Я, _______________________________________________________________________________,  
(прізвище, ім’я, по батькові) 

народився(-лась)___________ 19         року,   паспорт серії          №  _______________ шляхом підписання цього 

тексту, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»  від 01.06.2010 року № 2297-УІ надаю 

згоду управлінню молоді та спорту Кропивницької міської ради на обробку моїх особистих персональних даних 

та персональних даних моїх дітей 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
 (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження дітей) 

в необхідному їх обсязі з метою успішної реалізації  державної соціальної політики стосовно багатодітних сімей,  

які регулюються Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України  з питань 

соціального захисту багатодітних сімей» від 19.05.2009 року № 1343-VІ та визначені наказом Міністерства  

України у справах сім'ї, молоді та спорту від 13.08.2008 року № 3337 «Про єдиний облік багатодітних сімей в 

Україні».  

Під обробкою персональних даних я розумію будь-яку дію або сукупність дій, здійснених повністю або 

частково в інформаційній (автоматизованій) системі та/або в картотеках персональних даних, які пов’язані зі 

зібранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, використанням і 

поширенням (розповсюдженням, реалізацією, передачею), вилученням відомостей, які дають змогу прямо чи 

опосередковано ідентифікувати відомості про мене. 

 Під персональними даними я розумію будь-які відомості чи сукупність відомостей про мене, які 

ідентифікують або можуть бути конкретно ідентифіковані, у тому числі прізвище, ім’я та по батькові, дата і місце 

народження, ідентифікаційний номер, серія і номер паспорта, дата видачі та орган, що його видав, адреса, склад 

сім’ї, освіта, стаж роботи тощо. 

__________________                             ______________                           ________________ 
                    (дата)                                                                          ( підпис)                                                     (прізвище, ініціали) 

 

ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ 
 

Я, _______________________________________________________________________________,  
(прізвище, ім’я, по батькові) 

народився(-лась)___________ 19         року,   паспорт серії          №  _______________ шляхом підписання цього 

тексту, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»  від 01.06.2010 року № 2297-УІ надаю 

згоду управлінню молоді та спорту Кропивницької міської ради на обробку моїх особистих персональних даних 

та персональних даних моїх дітей 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
 (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження дітей) 

в необхідному їх обсязі з метою успішної реалізації  державної соціальної політики стосовно багатодітних сімей,  

які регулюються Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України  з питань 

соціального захисту багатодітних сімей» від 19.05.2009 року № 1343-VІ та визначені наказом Міністерства  

України у справах сім'ї, молоді та спорту від 13.08.2008 року № 3337 «Про єдиний облік багатодітних сімей в 

Україні».  

Під обробкою персональних даних я розумію будь-яку дію або сукупність дій, здійснених повністю або 

частково в інформаційній (автоматизованій) системі та/або в картотеках персональних даних, які пов’язані зі 

зібранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, використанням і 

поширенням (розповсюдженням, реалізацією, передачею), вилученням відомостей, які дають змогу прямо чи 

опосередковано ідентифікувати відомості про мене. 

 Під персональними даними я розумію будь-які відомості чи сукупність відомостей про мене, які 

ідентифікують або можуть бути конкретно ідентифіковані, у тому числі прізвище, ім’я та по батькові, дата і місце 

народження, ідентифікаційний номер, серія і номер паспорта, дата видачі та орган, що його видав, адреса, склад 

сім’ї, освіта, стаж роботи тощо. 

__________________                             ______________                           ________________ 
                    (дата)                                                                          ( підпис)                                                     (прізвище, ініціали) 

 


