ЗГОДА
батьків (одного з батьків) або законних представників на обробку
персональних даних їх неповнолітньої дитини
Я, __________________________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові)

паспорт серія ______ N ______________, виданий __________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
як ___________________________________________________________________________________
(зазначити батько/мати (законний представник)

(прізвище, ім'я, по батькові дитини)

m

даю добровільну згоду Товариству з обмеженою відповідальністю «АМІДІ СПОРТ» (код в ЄРПОУ
42308327) на обробку персональних даних Дитини_____________________________________________________________________________________,

e.

co

паспорт/свідоцтво про народження дитини (необхідне підкреслити) серія _____ N ______________,
виданий/видане _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
у тому числі із застосуванням автоматизованих засобів, у наступному обсязі:

uk

дані стосовно стану здоров’я Дитини;

ra
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ідентифікаційні дані Дитини (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, вік, адреса, місце
навчання, стать, громадянство, ідентифікаційний код, тощо), паспортні дані та/або дані свідоцтва
про народження, біографічні дані, дані про участь дитини у національних та міжнародних
спортивних проектах;

запис зображення та голосу Дитини (фото, аудіозапис, відеозапис та інші).
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Також даю добровільну згоду Товариству з обмеженою відповідальністю «АМІДІ СПОРТ» (код в
ЄРПОУ 42308327) на передачу персональних даних Дитини третім особам для обробки з метою,
зазначеною у цьому документі.
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Метою обробки персональних даних Дитини є:
просування діяльності некомерційного фонду FUNDACION REAL MADRID, INUSPORTS (Іспанія)
та футбольної команди MADRID CF за допомогою різноманітних комунікаційних засобів
(телебачення, радіо, інтернет, відео та інші канали зв’язку, друковані засоби масової інформації,
рекламні носії, тощо);
залучення та участі Дитини у різноманітних спортивних заходах та соціальних опитуваннях, що
проводяться Товариством з обмеженою відповідальністю «АМІДІ СПОРТ» (код в ЄРПОУ
42308327), FUNDACION REAL MADRID (Іспанія) та футбольною командою MADRID CF, зокрема,
також для відправки комерційних повідомлень.
Товариство з обмеженою відповідальністю «АМІДІ СПОРТ» (код в ЄРПОУ 42308327)
зобов'язується використовувати персональні дані справедливо і законно відповідно до законодавства
про захист персональних даних. У разі зміни мети обробки персональних даних Товариство має
повідомити про це мене або Дитину після досягнення нею повної цивільної дієздатності і отримати
згоду на обробку її даних у відповідності зі зміненою метою.

Надаючи персональні дані Дитини, я висловлюю свою згоду на обробку персональних даних на
умовах, викладених в цьому документі.
Відповідно до статті 8 Закону України "Про захист персональних даних" суб'єкт персональних даних
має право:
1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки,
місцезнаходження 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;
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3) на доступ до своїх персональних даних;
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4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків,
передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також
отримувати зміст таких персональних даних;
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5) пред'являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки
своїх персональних даних;
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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;
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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;
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8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого або до суду;
9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних
даних;

in

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

«_____»_______________ року ___________________________

(ПІБ)
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