
ЗГОДА 

на збір та обробку персональних даних 

Я, ____________________________________________________________________ 

(П. І. Б.) 

паспорт серії ___________ № _______________ виданий__________________________ 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________,  

своїм підписом затверджую, що відповідно до Закону України «Про захист 

персональних даних» від 1 червня 2010 року № 2297-VI надаю згоду Харківському 

національному університету міського господарства імені О. М. Бекетова на збір і 

обробку моїх особистих персональних даних у картотеках та за допомогою 

інформаційної бази персональних даних аспірантів/докторантів з метою ведення 

кадрового діловодства, підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної 

адміністративної та іншої інформації з питань підготовки кадрів вищої кваліфікації, а 

також внутрішніх документів з питань реалізації визначених законодавством і 

договором прав та обов’язків у сфері трудових правовідносин і соціального захисту. Мої 

персональні дані Харківський національний університет міського господарства 

імені О. М. Бекетова може надавати Міністерству освіти і науки України для 

забезпечення роботи єдиної інформаційної бази даних, а також в інших випадках, 

передбачених чинним законодавством України. 

Зобов’язуюсь при зміні моїх персональних даних надавати у місячний термін 

відповідальній особі відділу аспірантури і докторантури Навчально-наукового 

інституту підготовки кадрів вищої кваліфікації Харківського національного 

університету міського господарства імені О. М. Бекетова уточнену інформацію та 

пред’являти оригінали відповідних документів для внесення моїх нових особистих 

даних до бази персональних даних аспірантів/докторантів Харківського національного 

університету міського господарства імені О. М. Бекетова 

 

«___» ____________ 20__ р.                    _________________(_______________________) 

                                                                              (підпис) 

Особу та підпис_______________________________________________ перевірено 

Завідувач відділу аспірантури і докторантури________________(______________) 

 

М.П. 

 

Я, ___________________________________________________________________, 

(П. І. Б.) 

посвідчую, що отримав(ла) повідомлення про включення інформації про мене до бази 

персональних даних з метою ведення кадрового діловодства, підготовки відповідно до 

вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань 

підготовки кадрів вищої кваліфікації, а також внутрішніх документів з питань реалізації 

визначених законодавством і договором прав та обов’язків у сфері трудових 

правовідносин і соціального захисту, а також відомості про мої права, визначені 

Законом України «Про захист персональних даних», і про осіб, яким мої дані надаються, 

для виконання зазначеної мети. 

«___» ____________ 20__ р.                                                               _________________ 

         (підпис) 


