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ЗГОДА СУБ’ЄКТА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ (СПОЖИВАЧА)НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
в базі персональних даних «Працівники»
З метою виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010р. № 2297-V я надаю
згоду ТОВ «Леруа Мерлен Україна» (код ЄДРПОУ 35679295, місцезнаходження: м. Київ, вул. Полярна, буд. 17А), а також його відокремленим підрозділам та/або третім особам, залученим до надання послуг (вчинення дій)
у моїх інтересах (наприклад, компаній, які надають послуги пов’язані з метою обробки персональних даних), на
обробку моїх персональних даних, вчинених з метою забезпечення реалізації трудових та соціально-трудових
відносин, відносин у сфері управління людськими ресурсами, адміністративно-правових, податкових відносин,
відносин у сфері бухгалтерського обліку, у сфері статистики та інших відносин, що вимагають обробки
персональних даних відповідно до Закону «Про захист персональних даних», Кодексу законів про працю України,
Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на
виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», Податкового кодексу
України, Наказу Державного комітету статистики України, міністерства оборони України «Про затвердження
типової форми первинного обліку № П-2 «Особова картка працівника», Статуту ТОВ «Леруа Мерлен Україна» та
інших нормативно-правових актів України.
Персональні дані, які передаються мною відносяться до персональних даних загального та вразливого
(чутливого) характеру та можуть включати (зокрема, але не виключно): ідентифікаційні дані (прізвище, ім’я, по
батькові, дата та місце народження, громадянство, місце проживання, телефон, адреса електронної пошти);
паспортні дані; реєстраційні дані облікової картки платника податків (ідентифікаційний код); особисті відомості
(вік, стать, родинний стан), склад сім’ї, освіта, наявність наукового ступеню чи звання, наявність кваліфікації,
підвищення кваліфікації, відношення до військової служби, житлові умови, особисті інтереси та захоплення);
відомості про застосування пільг, дані, що містяться в трудових книжках працівників, інформація, що міститься в
свідоцтві про загальнообов’язкове державне соціальне страхування видане ПФУ, записи зображень (фото,
відео), інформацію про членство у професійних організаціях, асоціаціях, відомості про встановлення групи
інвалідності та інші відомості, які я надаю про себе.
Я обізнаний(а) і згодний(а), що обробка моїх персональних даних, включаючи збирання, реєстрацію,
накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення (розповсюдження,
реалізацію, передачу), знеособлення, знищення відомостей, може здійснюватися з використанням паперових
носіїв та автоматизованим методом.
Також я повідомлений(а) та погоджуюсь з тим, що ТОВ «Леруа Мерлен Україна» має право надавати доступ та
передавати мої персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень, не змінюючи при цьому
мети їх обробки.
Зміст моїх прав як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»
мені відомий і зрозумілий.
Погоджуючись з цим я підтверджую, що я отримав(ла) повідомлення про включення моїх персональних даних
до бази персональних даних «Працівники», володільцем яких є Товариство, з метою визначеною у зазначеній
згоді.
Ця згода складена у формі відмітки в електронному файлі, що обробляється в інформаційній системі на основі
документованих програмно-технічних рішень, та діє протягом невизначеного терміну.

