
Згода споживача 

на передачу інформації щодо MSISDN (номер в мережі рухомого (мобільного) зв’язку Київстар) 

третім особам для визначення результату оцінки телекомунікаційної поведінки та телекомунікаційних 

параметрів в рамках користування послугами мережі рухомого (мобільного) зв’язку Київстар 

 

Я даю свою згоду на обробку, збирання, зберігання, використання, поширення (розповсюдження, 

передачу), знищення моїх персональних даних, а саме номеру мобільного телефону та на передачу інформації 

щодо номеру мобільного телефону в мережі рухомого (мобільного) зв’язку Київстар третім особам для 

визначення результату оцінки телекомунікаційної поведінки та телекомунікаційних параметрів в рамках 

користування послугами мережі рухомого (мобільного) зв’язку Київстар. 

Передача персональних даних та інформації щодо номеру мобільного телефону в мережі рухомого 

(мобільного) зв’язку Київстар третім особам для визначення результату оцінки телекомунікаційної поведінки 

та телекомунікаційних параметрів в рамках користування послугами мережі рухомого (мобільного) зв’язку 

Київстар не потребує додаткового повідомлення та/або згоди суб'єкта персональних даних.  

Зазначена згода дається  на невизначений термін і може бути відкликана не менш між за 30 (тридцять) 

днів до передбачуваної дати відкликання цієї згоди. Суб’єкт персональних даних погоджується на те, що 

протягом зазначеного строку вказане відкликання не буде мати зворотної сили щодо персональних даних, що 

пройшли обробку до вступу в силу такого повідомлення. 

Підтверджую, що я обізнаний щодо мети, обсягу, порядку використання та поширення моїх 

персональних даних, порядку доступу до моїх персональних даних та ознайомлений зі своїми правами 

суб’єкта персональних даних відповідно до ст. 8 Закону України “Про захист персональних даних”, 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 ним особам, крім випадків, 

встановлених законом; 

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

про третіх осіб, яким передаються його персональні дані; 

    на доступ до своїх персональних даних; 

    отримувати не пізніше ніж за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, 

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

персональних даних; пред'являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних 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 

випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи 

несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, які є недостовірними чи ганьблять 

честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи; звертатися із скаргами на обробку своїх персональних 

даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або суду; застосовувати засоби правового 

захисту в 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 правові наслідки. 

 

 

 

Згода споживача 

на передачу інформації щодо MSISDN (номер в мережі рухомого (мобільного) зв’язку будь-яких 

операторів) третім особам для визначення результату оцінки телекомунікаційної поведінки 

 та телекомунікаційних параметрів в рамках користування послугами мережі рухомого (мобільного) 

зв’язку 

 

Я даю свою згоду на обробку, збирання, зберігання, використання, поширення (розповсюдження, 

передачу), знищення моїх персональних даних, а саме номеру мобільного телефону та на передачу інформації 

щодо номеру мобільного телефону в мережі рухомого (мобільного) зв’язку будь-яких операторів третім 

особам для визначення результату оцінки телекомунікаційної поведінки та телекомунікаційних параметрів  в 

рамках користування послугами мережі рухомого (мобільного) зв’язку будь-яких операторів. 



Передача персональних даних та інформації щодо номеру мобільного телефону в мережі рухомого 

(мобільного) зв’язку будь-яких операторів третім особам для визначення результату оцінки 

телекомунікаційної поведінки та телекомунікаційних параметрів в рамках користування послугами мережі 

рухомого (мобільного) зв’язку будь-яких операторів не потребує додаткового повідомлення та/або згоди 

суб'єкта персональних даних.  

Зазначена згода дається  на невизначений термін і може бути відкликана не менш між за 30 (тридцять) 

днів до передбачуваної дати відкликання цієї згоди. Суб’єкт персональних даних погоджується на те, що 

протягом зазначеного строку вказане відкликання не буде мати зворотної сили щодо персональних даних, що 

пройшли обробку до вступу в силу такого повідомлення. 

Підтверджую, що я обізнаний щодо мети, обсягу, порядку використання та поширення моїх 

персональних даних, порядку доступу до моїх персональних даних та ознайомлений зі своїми правами 

суб’єкта персональних даних відповідно до ст. 8 Закону України “Про захист персональних даних”, 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 ним особам, крім випадків, 

встановлених законом; 

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

про третіх осіб, яким передаються його персональні дані; 

    на доступ до своїх персональних даних; 

    отримувати не пізніше ніж за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, 

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

персональних даних; пред'являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних 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 

випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи 

несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, які є недостовірними чи ганьблять 

честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи; звертатися із скаргами на обробку своїх персональних 

даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або суду; застосовувати засоби правового 

захисту в 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 правові наслідки. 


