
Згода на обробку персональних даних 

Відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» (далі – Закон), 
надаю згоду Програмі USAID «Нове правосуддя», яка впроваджується компанією 
«КІМОНІКС ІНТЕРНЕШНЛ ІНК.» (далі – Володілець), на обробку моїх персональних 
даних згідно зазначеної нижче мети у такому обсязі: прізвище, ім’я, по батькові, стать, 
контактна інформація (адреса проживання/реєстрації, номер телефону, електронна 
пошта), посада, місце роботи та інші персональні дані, які добровільно надаються 
мною Володільцю в процесі виконання Програми. 

Метою обробки персональних даних є забезпечення реалізації відносин у сфері освіти, 
моніторингу реалізації Програми, виконання завдань Програми та звітування, надання 
контактних даних в організації, які запрошуються для оцінки ефективності Програми, 
забезпечення проживання, харчування, проїзду та компенсації витрат учасникам, 
підготовки статистичної звітності, забезпечення адміністративно-правових, податкових 
відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку і соціального захисту, ведення 
архівної справи, а також із метою повідомлення донора, реципієнтів та бенефіціарів 
Програми. 

Також, відповідно до ст. 10 Закону я надаю згоду Володільцю на передачу моїх 
персональних даних іншим суб’єктам відносин, пов’язаних із обробкою персональних 
даних. 

Я засвідчую, що повідомлений/-а про: 

1) включення моїх персональних даних у зазначеному обсязі до бази даних
Володільця відповідно до вказаної вище мети;

2) мої права, визначені Законом України «Про захист персональних даних» (ст. 8
Закону); та про осіб, яким надаються мої дані;

3) те, що, користуючись послугами та продуктами в рамках діяльності Програми
USAID «Нове правосуддя», яка впроваджується Володільцем, мої персональні
дані можуть зберігатися на електронних носіях та комп’ютерних системах,
розміщених у Сполучених Штатах Америки, із вжиттям Володільцем всіх
необхідних заходів для забезпечення їх захисту.

___________________________________________________________ 
Consent to Personal Data Processing  

In line with requirements of the Law of Ukraine on Personal Data Protection (hereinafter 
referred to as the Law), give my consent to the USAID New Justice Program, implemented 
by “CHEMONICS INTERNATIONAL INC.” (hereinafter referred to as the Holder), for 
processing of my personal data pursuant to the below stated purpose in the following scope: 
surname, name, patronymics, sex, contact information (residence/registration address, 
telephone number, e-mail address), position, place of work and other personal data that I am 
voluntarily providing to the Holder in the process of the Program implementation. 

The purpose of personal data processing consists in ensuring implementation of relations in 
the sphere of education, monitoring of the Program implementation, fulfillment of the 
Program tasks and reporting, giving contact details to organizations invited to evaluate 
effectiveness of the Program, providing accommodation, meals, transportation, and 
reimbursement of expenses to participants, preparing statistical reports, ensuring 
administrative and legal, tax relations in the sphere of accounting and social protection, 
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managing archive-keeping, as well as with a view to notifying the donor, recipients, and 
beneficiaries of the Program. 

Additionally, in line with Article 10 of the Law I give consent to the Holder for transfer of my 
personal data to other subjects of relations related to personal data processing. 

I hereby certify that I am informed about: 

1) inclusion of my personal data in the indicated scope into the database of the Holder 
in line with the above indicated purpose;

2) my rights set out by the Law of Ukraine on Personal Data Protection (Article 8 of the 
Law); and about persons to which my data are provided.

3) the fact that, while using services and products within the framework of activities of 
the USAID New Justice Program implemented by the Holder, my personal data may 
be stored on electronic media and computer systems located in the United States of 
America, with the Holder taking all measures necessary to ensure their protection.
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