
Згода на обробку персональних даних 

Заповнюючи анкету на сайті https://tariffs.uzsp.com.ua/ (надалі – «Сайт»), Я 

відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-

VI (далі — Закон № 2297) надаю ГО «Українська організація захисту споживачів послуг» 

(надалі- ГО «УЗСП»), ідентифікаційний код: 42239055, юридична адреса: 04073, м. Київ, 

проспект Степана Бандери, корпус 8, тел. +38 0974840370, (володілець персональних 

даних) добровільну та інформовану згоду на обробку моїх персональних даних, 

зазначених в анкеті, а також на поширення (в тому числі надання, реалізацію, передачу) 

моїх персональних даних третім особам, а саме: Національній комісії, що здійснює 

регулювання у сфері зв’язку та інформатизації; Антимонопольному комітету України, на 

наступних умовах: 

1. Перелік персональних даних суб’єкта, який планується обробляти 

Виходячи з мети обробки персональних даних, зазначеної в пункті 2 цієї згоди, 

склад моїх персональних даних, дозвіл на обробку яких, поширення (в тому числі надання, 

реалізацію, передачу) третім особам, що надаються мною в даній згоді, є таким: 

1) основна інформація, тобто моє ПІБ, адреса проживання; 

2) контактні дані (особистий номер телефону, електронна пошта); 

 

2. Мета, з якою оброблятимуться персональні дані 

Метою обробки персональних даних є направлення скарги від мого імені через ГО 

«УЗСП» до Національній комісії, що здійснює регулювання у сфері зв’язку та 

інформатизації; Антимонопольному комітету України, за наступних причин: 

«На своєму засіданні 14.07.2020 НКРЗІ прийняла за основу Проект рішення «Про 

внесення змін до Розрахункових Такс за послуги пропуску трафіку до телекомунікаційних 

мереж операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринках послуг 

пропуску трафіку» (далі – Проект рішення), яким передбачено зниження розрахункових 

такс за термінацію трафіку на телекомунікаційних мережах операторів рухомого 

(мобільного) зв’язку (далі - Такса) з 0,12 грн./хв. до 0,08 грн./хв. При цьому приведена 
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собівартість такої послуги становить 0,03 грн./хв., що в чотири рази вище порівняно з 

Таксою. 

Відповідно до інформації, наведеної у Аналізі регуляторного впливу до Проекту 

рішення, зниження такс має значний позитивний ефект на споживачів послуг рухомого 

(мобільного) зв’язку України. Більш того, таке зниження відповідає кращій європейській 

практиці регулювання галузі телекомунікацій яка направлена, в тому числі, на захист 

інтересів споживача (абонента), а саме: 

• Такси встановлюються на рівні собівартості ефективного оператора, що нижче 

приведеної собівартості;  

• Споживач отримує послугу дзвінків на будь-які мережі (поширена практика в 

країнах ЄС та світу). 

Тим часом в Україні, через те, що Такси значно вищі собівартості, існує три окремі послуги:  

• дзвінки всередині мережі; 

• дорогі дзвінки на мережі інших мобільних операторів; 

• дорогі дзвінки на мережі фіксованих операторів.» 

  Це призводить для мене, як для споживача (абоненту) мобільного зв’язку до 

додаткових витрат і незручності використання. 

3. Відомості про третіх осіб, яким можуть передаватися персональні дані, і 

розпорядників 

Персональні дані суб'єкта персональних даних збираються і обробляються з метою їх 

надання та передачі скарги, яка буде сформована ГО «УЗСП» до Національної комісії, що 

здійснює регулювання у сфері зв’язку та інформатизації та Антимонопольного комітету 

України, для розгляду даних можливостей: 

• якнайшвидшого приведення регулювання до європейської практики, шляхом 

встановлення Такс на рівні собівартості, що відповідає інтересам споживачів 

послуг рухомого (мобільного) зв’язку України; 

• вивчення питання та за можливості усунення передумови наявності різниці у 

вартості внутрішньо-мережевих дзвінків та дзвінків на мережі інших мобільних 

та фіксованих операторів. 



4. Дії з персональними даними 

Володілець має право здійснювати наступні дії з моїми персональними даними, 

вказаними в цієї згоді, включаючи персональні дані, які становить певний ризик для прав і 

свобод суб'єктів персональних даних, на що я даю повну та безумовну згоду: 

автоматизована, неавтоматизована і змішана обробка, в тому числі збирання, реєстрація, 

зберігання, знищення і поширення (розповсюдження, реалізація, передача) персональних 

даних (i) по мережам зв'язку загального користування, складання від мого імені: заяв, 

скарг, пропозицій до Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері зв’язку та 

інформатизації; Антимонопольного комітету України, а також отримувати мої персональні 

дані з будь-яких законних джерел, в тому числі від мене і від третіх осіб. 

Способи, що застосовуються для обробки персональних даних: (i) автоматизована 

обробка; (ii) обробка без використання засобів автоматизації (неавтоматизована); (iii) 

змішана обробка; (iv) обробка з отриманням персональних даних, існуючих в 

електронному вигляді, шляхом копіювання та іншими способами, що не знищують 

персональні дані; (v) зберігання персональних даних в паперовому вигляді, а також в 

електронному вигляді на серверах ГО «УЗСП»; (vi) інші способи обробки, відповідно до 

мети збору і обробки персональних даних. 

 

5. Місце (фактична адреса) обробки персональних даних: 04073, м. Київ, проспект 

Степана Бандери, корпус 8. 

 

6. Права суб'єкта: Я до моменту надання цієї згоди ознайомлений зі своїми правами, 

передбаченими Законом № 2297, а саме: 

• знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх 

обробки, місцезнаходження та / або місце проживання (перебування) володільця 

чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо 

отримання цієї інформації уповноваженим мною особам, крім випадків, 

встановлених Законом; 



• отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, 

зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються мої персональні дані; 

• на доступ до своїх персональних даних; 

• отримувати не пізніше як за 30 календарних днів з дня надходження запиту, крім 

випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються мої 

персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних; 

• пред’являти володільцю персональних даних вмотивовану вимогу із запереченням 

проти обробки своїх персональних даних; 

• 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; 

• на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкових втрат, 

знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням або 

несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є 

недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи; 

• звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до органів державної 

влади та посадових осіб, до Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини або до суду; 

• застосовувати засоби правового захисту у разі порушення законодавства про захист 

персональних даних; 

• вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних 

даних під час надання згоди; 

• відкликати згоду на обробку персональних даних; 

• знати механізм автоматичної обробки персональних даних; 

• на захист від автоматизованого рішення, яке має для мене правові наслідки. 

7. Термін обробки і зберігання: обробка і зберігання моїх персональних даних 

здійснюється протягом усього терміну розгляду моєї скарги у Національній комісії, що 

здійснює регулювання у сфері зв’язку та інформатизації; Антимонопольному комітеті 

України. 



8. Ця згода вступає в силу: з дати заповнення мною анкети на сайті 

https://tariffs.uzsp.com.ua/. 

9. Я повідомлений, що:  

• ця згода може бути мною відкликана в будь-який час шляхом письмового 

повідомлення про відкликання, спрямованого рекомендованим листом на адресу 

ГО «УЗСП»,  04073, м. Київ, проспект Степана Бандери, корпус 8, тел. +38 

0974840370, а також шляхом направлення повідомлення (електронного листа) про 

відкликання на адресу електронної пошти zahist.prav.poslyg.2018@gmail.com. 

• Відкликання даної згоди вступає в силу з дати отримання відповідного 

повідомлення ГО «УЗСП». 

• Відкликання згоди тягне припинення обробки персональних даних, якщо відсутні 

інші підстави обробки персональних даних. 

10. Заповнюючи анкету на сайті https://tariffs.uzsp.com.ua/: 

 я також підтверджую, що до надання даної згоди (в момент заповнення анкети на сайті) я 

ознайомлений з правами, наданими мені відповідно до чинного законодавства України 

про персональні дані. 
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