
Згода на збір, обробку та передачу персональних даних 

 

Реєструючись на сайті https://slyoza.com.ua/ (надалі – сайт) я - користувач, як суб’єкт 

персональних даних, згідно з положеннями Політики конфіденційності (надалі – Політика), надаю 

свою згоду на збір, обробку та передачу персональних даних ТОВ «ФОРС-ФАРМА 

ДИСТРИБЮШН», яке виступає власником та розпорядником у відповідності до Політики 

конфіденційності і використовує сайт https://slyoza.com.ua/ на обробку моїх персональних даних. 

Надаючи згоду підтверджую, що дію вільно, добровільно з повним розумінням мети 

використання моїх персональних даних, а саме: для зворотнього зв’язку зі мною, та подальшим 

наданням інформації. 

Дії щодо персональних даних: 

• збір; 

• запис; 

• організацію; 

• структурування; 

• зберігання; 

• адаптацію (зміну); 

• пошук; 

• обговорення; 

• використання; 

• розміщення; 

• комбінування; 

• обмеження; 

• видалення (знищення). 

 

Отримувачі моїх персональних даних ТОВ «ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН», яке здійснює 

діяльність в сфері дистрибуції лікарських засобів та супутніх виробів. 

Період зберігання моїх персональних даних складає: ___ (шість) місяців; 

Мені відомі мої права, як суб’єкта персональних даних, а саме: 

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

місцезнаходження або місце 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 мої персональні дані;  

3) мати 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 обробляються його персональні дані, а також 

отримувати зміст таких персональних даних; 

5) пред'являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти 

обробки своїх персональних даних; 

6) 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;  

7) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого із захисту 

персональних даних або до суду; 

8) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист 

персональних даних;  

9) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під 

час надання згоди; 

10) відкликати згоду на обробку персональних даних; 

11) знати механізм автоматичної обробки персональних даних; 

12) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки. 
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