Додаток 1
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Уповноваженого Верховної Ради України
з прав людини
8 січня 2014 року №  1/02-14

Заява про обробку персональних даних, яка становить особливий ризик для прав і свобод суб’єктів персональних даних*
* Заява заповнюється друкованими літерами

1. Найменування / П.І.Б. володільця персональних даних




Код ЄДРПОУ/ Реєстраційний номер облікової картки платника податків















Номер та серія паспорта 













Орган, що видав паспорт, та дата видачі


Місцезнаходження (для юридичної особи) / місце проживання (для фізичної особи):






2. Персональні дані, що обробляються:

 расове походження
 етнічне походження
 національне походження

 політичні переконання
 релігійні переконання
світоглядні переконання

 членство в політичних партіях та/або організаціях
 членство в професійних спілках
 членство в релігійних організаціях
 членство в громадських організаціях світоглядної спрямованості
 стан здоров’я
 статеве життя
 біометричні дані
 генетичні дані
 притягнення до адміністративної відповідальності
 притягнення до кримінальної відповідальності
 застосування щодо особи заходів в рамках досудового розслідування
 вжиття щодо особи заходів, передбачених Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність»
 вчинення щодо особи тих чи інших видів насильства
 місцеперебування та/або шляхи пересування особи



М.П.


           підпис, /П.І.Б., посада/
Сторінка

Усього сторінок








3. Категорія чи категорії суб’єктів, чиї персональні дані обробляються:



















4. Мета обробки персональних даних  з посиланням на нормативно-правові акти, положення, установчі чи інші документи, які регулюють діяльність володільця персональних даних:





























М.П.



            підпис, /П.І.Б., посада/

Сторінка

Усього сторінок








5. Найменування / П.І.Б. розпорядника персональних даних*




Код ЄДРПОУ/ Реєстраційний номер облікової картки платника податків















Номер та серія паспорта 













Орган, що видав паспорт, та дата видачі


Місцезнаходження (для юридичної особи) / місце проживання (для фізичної особи):





* заповнюється окремо для кожного розпорядника персональних даних 


6. Інформація щодо  третіх осіб, яким передаються персональні дані*

 Персональні дані передаються третім особам
 Персональні дані не передаються третім особам





























М.П.


            підпис, /П.І.Б., посада/
Сторінка

Усього сторінок




7. Інформація щодо транскордонної передачі даних

 Не здійснюється
 Здійснюється 

7.1 Назва країни (країн), до якої здійснюється транскордонна передача персональних даних:





7.2 Інформація щодо іноземного суб’єкта (суб’єктів) відносин, якому здійснюється передача персональних даних:






7.3 Мета транскордонної передачі персональних даних 






7.4 Правові підстави для транскордонної передачі персональних даних:


























М.П.


            підпис, /П.І.Б., посада/
Сторінка

Усього сторінок






8. Загальний опис технічних та організаційних заходів, що здійснюються володільцем персональних даних для забезпечення їх захисту:























9. Місце (фактична адреса) обробки персональних даних:


















М.П.


            підпис, /П.І.Б., посада/
Сторінка

Усього сторінок




