
Повідомлення про обробку персональних даних 

Відповідно до пунктів 1 і 2 частини другої статті 8, частини другої статті 12 Закону України «Про 

захист персональних даних» 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), повідомляє про склад і 

мету збору персональних даних, що обробляються за допомогою програмних засобів на сайті ГО 

«УЗСП», а саме на сайт https://tariffs.uzsp.com.ua/, та третіх осіб, яким передаються такі 

персональні дані, та права суб’єкта персональних даних. 

1. Володільцем та розпорядником персональних даних, що обробляються за допомогою 

програмних засобів 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 

2. Місцезнаходження персональних даних: Управління сайтом https://uzsp.com.ua/ (далі – 

«Сайт») здійснюється ГО «Українська організація захисту споживачів послуг» (надалі- ГО «УЗСП»), 

ідентифікаційний код: 42239055, яка зареєстрована і діє відповідно до вимог законодавства 

України (далі – ГО «УЗСП»). 

3. До складу персональних даних включаються: 

• прізвище, ім’я та по батькові особи; 

• зареєстроване або фактичне місце проживання; 

• адреса електронної пошти, номери контактних телефонів. 

Всі персональні дані збираються шляхом безпосереднього надання особою своїх персональних 

даних під час заповнення анкети на сайті https://tariffs.uzsp.com.ua/, які будуть автоматично 

передані до сайту ГО «УЗСП». 

Під обробкою персональних даних розуміється будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, 

реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення 

(розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, що 

здійснюються за допомогою програмних та інших засобів ГО «УЗСП». 

4. Мета обробки персональних даних Метою обробки персональних даних є направлення заяви 

та\або скарги від імені суб’єкта який заповнює анкету на сайті узсп.ua через ГО «УЗСП» до 

Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері зв’язку та інформатизації та\або до 

Антимонопольного комітету України, а також державні органи, органи влади Автономної 

Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, що 

належать до сфери їх управління,  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. 

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


до 0,08 грн./хв. При цьому приведена 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. 

5. Третіми особами, яким передаються персональні дані, що обробляються, є: 

- Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері зв’язку та інформатизації;  

- Антимонопольний комітету України; 

- Державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, 

підприємства, установи та організації, що належать до сфери їх управління. 

 

У формі подання заяви та\або скарги від імені суб’єкта через програмні та інші засоби ГО «УЗСП», з 

приводу мети яка вказана у пункті 4 даного Повідомлення про обробку персональних даних, а 

саме 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. 

6. Персональні дані, зазначені в пункті 3 цього повідомлення, зберігаються протягом усього 

терміну розгляду моєї скарги у Національній комісії, що здійснює регулювання у сфері зв’язку та 

інформатизації, Антимонопольному комітеті України, також державні органи, органи влади 



Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та 

організації, що належать до сфери їх управління. 

7. Згідно з частиною другою 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; 

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 обробляються його персональні дані, а також 

отримувати зміст таких персональних даних; 

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 Уповноваженого Верховної 

Ради України з прав людини або до суду; 

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

персональних даних; 

10) знати механізм автоматичної обробки персональних даних; 

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

 

Згода на обробку персональних даних 

Я, [П.І.Б.], (надалі - Споживач), акцептую та 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, право складання заяви та\або скарги до Національної комісії, що здійснює регулювання у 

сфері зв’язку та інформатизації (надалі- НКРЗІ), Антимонопольному комітету України (надалі- 

АМКУ),також державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого 

самоврядування, підприємства, установи та організації, що належать до сфери їх управління, з 

метою 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.  

1. Споживач надає згоду на обробку ГО «УЗСП» своїх персональних даних, тобто вчинення таких 

дій: збір, систематизація, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, 

розповсюдження, поширення (у тому числі передачу), знеособлення, блокування, знищення 

персональних даних в наступних цілях: 

• складання заяви та\або скарги до НКРЗІ та\або АМКУ із зазначеною метою. 

2. Перелік персональних даних, на обробку яких надається  згода:  

•  прізвище, ім'я та по батькові; 

•  адреса реєстрації і фактичного проживання; 

•  номер мобільного телефону; 

•  адреса електронної пошти. 

3. Обробка Персональних даних ГО «УЗСП» здійснюватиметься із зазначеною метою складання 

заяви та\або скарги до НКРЗІ, АМКУ, також державні органи, органи влади Автономної Республіки 

Крим, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, що належать до 

сфери їх управління . 

 

4. Обсяг та зміст Персональних даних, що підлягають обробці ГО «УЗСП» визначається  ГО «УЗСП» 

відповідно до вимог чинного законодавства України. ГО «УЗСП» здійснює збір персональних даних 

в метою, зазначених вище. 

 

5. Фактом використання веб-сайту https://tariffs.uzsp.com.ua/ споживач підтверджує, що він як 

суб'єкт персональних даних повідомлений, що його дані будуть передані до сайту ГО «УЗСП», 

також акцептує та надає ГО «УЗСП»  згоду на обробку, використання своїх персональних даних 

беззастережно і без обмежень з метою здійснення статистичного аналізу. У процесі обробки ГО 

«УЗСП» має право передавати Персональні дані третім особам (включаючи, але не обмежуючись, 

юридичним консультантам), якщо це необхідно для досягнення мети обробки та за умови 

дотримання такими третіми особами конфіденційності та безпеки Персональних даних. 
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6. ГО «УЗСП» здійснюватиме обробку Персональних даних з використанням засобів автоматизації, 

а також без використання таких засобів. 

 

7. Споживач підтверджує свою беззаперечну та безапеляційну згоду на передачу, складання 

заяви\скарги ГО «УЗСП» до НКРЗІ, АМКУ, також державні органи, органи влади Автономної 

Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, що 

належать до сфери їх управління. 

 

8.Дана згода на обробку і зберігання моїх персональних даних здійснюється протягом усього 

терміну розгляду моєї заяви та\або скарги у НКРЗІ, АМКУ, також державні органи, органи влади 

Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та 

організації, що належать до сфери їх управління. 

 

9. Підтверджую, що я проінформований (а) про свої права як суб’єкта персональних даних, 

визначених Законом України «Про захист персональних даних», ціллю обробки даних і особах, 

яким такі дані передаються, а також про той факт, що мої персональні дані включені до бази 

персональних даних  власником якої є ГО «УЗСП» і, у зв’язку з цим, я не потребую подальшого 

письмового інформування про вказані вище обставини. 

 

10.  Підтверджую, що мені повідомлено про те, що під обробкою моїх персональних даних 

розуміється будь-яка дія або сукупність дій, здійснюваних повністю або частково в інформаційній 

автоматизованій системі та/або в картотеках персональних даних, які пов'язані зі збиранням, 

реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, відновленням, використанням та 

поширенням , знеособленням, знищенням відомостей про мене. Мені відомо, що ГО «УЗСП» 

прийняло на себе зобов'язання щодо захисту моїх персональних даних  та вживає технічних і 

організаційних заходів щодо захисту таких персональних даних, а також складання заяви та\або 

скарги до НКРЗІ, АМКУ, також державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим, органи 

місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, що належать до сфери їх 

управління, із зазначеною метою. 

 

11. Надаю згоду на обробку персональних даних (акцептую даний документ) з моменту кліку на 

відповідній кнопці щодо надання згоди на обробку персональних даних під час заповнення анкети 

на веб-сайті https://tariffs.uzsp.com.ua/, та проінформований, що мої дані будуть автоматично 

передані на сайт ГО «УЗСП».  

     

Підпис споживача                                                                                                           Дата                   р. 
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