
ПОВІДОМЛЕННЯ 

про включення персональних даних до Бази персональних даних «Контрагент/Клієнт»  

ТОВАРНОЇ БІРЖІ «ПЕРСПЕКТИВА-КОММОДІТІ» 

про права, визначені законодавством у сфері захисту персональних даних,  

мету обробки персональних даних, та осіб, яким передаються дані 

 

 

Шановні клієнти, потенційні клієнти, контрагенти, керівники та засновники/учасники/члени/акціонери/власники 

юридичних осіб, представники юридичних осіб та фізичних осіб та інші фізичні особи, з якими ТОВАРНА БІРЖА 

«ПЕРСПЕКТИВА-КОММОДІТІ» (далі – Товариство) має ділові стосунки, на виконання вимог Закону України «Про захист 

персональних даних» Товариство цим повідомляє Вас, як суб’єктів персональних даних про права суб’єкта 

персональних даних у зв‘язку із включенням Ваших персональних даних до Бази персональних даних 

«Контрагент/Клієнт» володільцем якої є ТОВАРНА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА-КОММОДІТІ» (код за ЄДРПОУ 37732456). 

Метою обробки персональних даних щодо фізичних осіб, що містяться в Базі персональних даних «Контрагент/Клієнт» 

є забезпечення реалізації правових, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку, відповідно до 

Цивільного кодексу України, Господарського Кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Закону України «Про банки і банківську діяльність», Закону 

України «Про товарну біржу», забезпечення їх ідентифікації відповідно до вимог Закону України «Про запобігання та 

протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом», Положення про захист персональних даних 

та до Статуту Товариства. 

База персональних даних «Контрагент/Клієнт», володільцем якої є Товариство, зберігається на матеріальних та 

електронних носіях за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30. 

Відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» суб’єкт персональних даних має право: 

1) знати про місцезнаходження бази персональних даних, яка містить його персональні дані, її призначення та 

найменування, 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;  

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, 

яким передаються його персональні дані;  

3) на доступ до своїх персональних даних;  

4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених 

законом, відповідь про те, чи зберігаються його персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також 

отримувати зміст його персональних даних, які зберігаються;  

5) пред'являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх 

персональних даних; 

6) 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;  

7) 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, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;  

8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до органів державної влади та посадових осіб, до 

повноважень яких належить забезпечення захисту персональних даних, або до суду; 

9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;  

10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди; 

11) відкликати згоду на обробку персональних даних; 

12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних; 

       13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки. 

 Доступ до персональних даних третій особі не надається, якщо зазначена особа відмовляється взяти на себе 

зобов'язання щодо забезпечення  виконання  вимог  цього  Закону  або  неспроможна їх забезпечити. 

Внутрішній доступ (доступ усередині Товариства) надається:  

- керівництву Товариства; 

- керівникам структурних підрозділів з напряму діяльності (доступ до особистих даних лише працівників 

підпорядкованого підрозділу); 

- працівникам бухгалтерії – до тих даних, які необхідні для виконання конкретних функцій; 

- самому клієнту, носію даних. 

Зовнішній доступ надається: згідно законодавства про захист персональних даних. 

 

 

Директор ТБ «ПЕРСПЕКТИВА-КОММОДІТІ» Е.І.Мілюшко 

 

 


