
Згода суб’єкта персональних даних 

 
Я, клієнт сервісу делегування та функціонування доменних імен, надаю свою згоду на обробку та 

використання моїх персональних даних (а саме: збір, накопичення, систематизацію, збереження, уточнення, 

використання, поширення, знеособлення, блокування, знищення) реєстратору - володільцю відповідної бази 

персональних даних Фізичній особі-підприємцю Сироті Ліані Олександрівні, адміністратору - володільцю 

відповідної бази персональних даних ТОВ «Хостмайстер», іншим реєстраторам спів-володільцям на підставі 

відповідних договорів з адміністратором та/або закону. В тому числі, я надаю свою згоду, в разі 

необхідності, повністю або частково опублікувати мої персональні дані, відповідно до діючих регламентів, в 

публічних Інтернет-сервісах UANIC та WHOIS.   

 

Інформація в базі даних Інтернет-сервісу UANIC обробляється у суворій відповідності до законодавства 

України щодо захисту персональних даних. 

 

Надаючи цю згоду, я підтверджую, що беру на себе відповідальність за точність та достовірність моїх 

персональних даних, вказаних при реєстрації nic-handle, їх своєчасне оновлення, а також зобов’язуюсь 

дотримуватись та виконувати законодавство України в сфері захисту персональних даних. 

 

Я згоден з тим, що надані мною персональні дані, відповідно до регламентів публічних Інтернет-сервісів 

UANIC та WHOIS, можуть бути отримані третіми особами в будь-який час в порядку, визначеним 

регламентами  публічних Інтернет-сервісів UANIC та WHOIS.  

Я згоден, що мої персональні дані можуть бути використані в якості контактної інформації в публічному 

Інтернет-сервісі WHOIS, в тому числі у знеособленому вигляді. 

 

Метою обробки та використання персональних даних є забезпечення реалізації відносин у сфері 

телекомунікаційних послуг, зокрема – отримання послуг сервісу делегування та функціонування доменних 

імен. 

 

Строк обробки персональних даних. Персональні дані будуть оброблятись тільки на час їх використання 

для виконання вказаної мети, та можуть бути знеособлені або знищені у випадках, передбачених умовами 

використання Інтернет-сервісу UANIC, відповідними регламентами, а також законодавством України. 

 

Я погоджуюсь з тим, що реєстратор має право знеособити мої персональні дані з метою передачі 

(трансграничної) іншим суб’єктам ринку реєстрації (делегування) та функціонування доменних імен. 

 

Також, я погоджуюсь з тим, що реєстратор має право передати мої персональні дані іншим суб’єктам ринку 

реєстрації (делегування) та функціонування доменних імен в незнеособленному виді. 

 

Я розумію і згоден з тим, що відкликання згоди на обробку та використання моїх персональних даних може 

бути здійснено шляхом направлення мною відповідного розпорядження в простій письмовій формі на 

адресу сервісу делегування та функціонування доменних імен (та/або реєстратору). При цьому, я 

погоджуюсь з тим, що таке відкликання  може мати наслідком наступне: 

- відмову зі сторони сервісу делегування та функціонування доменних імен (та/або реєстратора) в наданні 

послуг з реєстрації (делегування) та функціонування доменних імен без вказаних персональних даних; 

- видалення доменного імені (імен), у випадку неможливості його (їх) підтримки делегування та 

функціонування без наявних у сервісу делегування та функціонування доменних імен таких персональних 

даних. 

 

Надаючи цю згоду, я доручаю сервісу делегування та функціонування доменних імен в особі реєстратора 

опублікувати мої персональні дані в базах даних такого сервісу у відкритому доступі в Інтернет, які 

необхідні для роботи сервісів, служб, доменів.   

 

Я розумію і згоден з тим, що мої персональні дані можуть бути передані (оброблені та використані) іншому 

реєстратору або адміністратору публічного домену, у випадках, якщо виконувана операція потребує моєї 

ідентифікації як володільця доменного імені. 

 

Мої права як суб’єкта персональних даних зазначені в статті 8 Закону України «Про захист персональних 

даних». 

Зміст моїх прав як суб’єкта  персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних 

даних» мені відомий та зрозумілий. 


