
Повідомлення про права суб’єктів персональних даних 

 

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» Комунальне 

підприємство «Стрийводоканал» повідомляє про те, що є володільцем добровільно 

наданих персональних даних.  

Метою обробки персональних даних є проведення ідентифікації фізичних осіб для 

реалізації договірних відносин з надання послуг з централізованого водопостачання та 

централізованого водовідведення,  інших договірних правовідносин з громадянами 

(контрагентами), надання відповідей громадянам відповідно до Законів України «Про 

звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації» та лише в межах, достатніх 

для реалізації мети обробки персональних даних. 

Для досягнення мети обробки можуть оброблятися персональні дані у наступному 

складі:  

- прізвище, ім’я, по батькові (за наявності); 

- відомості про зареєстроване або фактичне місце проживання; 

- місце роботи (за наявності); 

- номери контактних телефонів; 

- адреса електронної пошти; 

- паспортні дані; 

- реєстраційний номер облікової картки платника податків (для контрагентів, 

споживачів); 

- розмір нарахувань (заборгованості) (для контрагентів, споживачів); 

- відомості про склад сім’ї або про кількість проживаючих осіб (за потребою для 

споживачів); 

- відомості про наявність прав на пільги та/або субсидії (для споживачів), громадян, 

які звертаються до підприємства; 

- інші дані, які особа добровільно, за власним бажанням, надає про себе. 

 

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;  

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 Уповноважений 

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 фізичних осіб, третіх осіб дозволяється у випадках та 

в порядку, передбаченому чинним законодавством України. 

 


