
З Г О Д А  
на збір та обробку персональних даних для внесення до Реєстру доменних імен  

Я, ______________________________________________________________________________________,  
(ПІБ)  

(народився (ь) «___» __________ 19 __ року , паспорт серії ___ № ___________) (надалі – Реєстрант) 
шляхом підписання цього тексту, добровільно надаю свою згоду:  

ПрАТ «ДАТАГРУП» (надалі – Реєстратор, Володілець бази персональних даних Реєстр доменних  
імен), та   

ТОВ «Хостмайстер (надалі – Адміністратор, Розпорядник бази персональних даних Реєстр 
доменних імен) на обробку будь-яких моїх персональних даних, які стали відомими їм в результаті 
реєстрації, делегуванні, обслуговуванні та опублікуванні відомостей про доменне ім’я.  

Обробка включає, але не обмежується, збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, 
адаптуванням, зміною, поновленням, використанням і поширенням (включаючи передачу), знеособленням, 
знищенням персональних даних, в тому числі публічне опублікування в мережі Інтернет з використанням 
WHOIS-сервіс та/або подібного сервісу в мережі Інтернет, на обробку, які обробляються Реєстратором, 
Адміністратором з метою ведення та передачі бази персональних даних Реєстру доменних імен (тобто бази 
даних всіх Реєстрантів доменних імен котрим делеговані доменні ім’я). Реєстрант погоджується, що 
Володілець та Розпорядник бази персональних даних Реєстру доменних імен не зобов’язані отримувати 
жодної додаткової згоди Реєстранта для передачі персональних даних від Реєстранта до Адміністратора 
Реєстру доменних імен, який є Розпорядником персональних даних, в тому числі з метою передачі 
персональних даних з метою подальшого обслуговування до нового Реєстратора.  

Реєстрант зобов’язується при зміні персональних даних надавати у найкоротший термін Реєстратору 
уточнену, нову, поновлену інформацію та подавати оригінали відповідних документів або засвідчені 
належним чином документи для внесення нових даних до бази персональних даних Реєстру доменних імен.  

Згода оформлена в одному примірнику та зберігається Реєстратором та є невід’ємною частиною 
Додаткової угоди про надання послуг з реєстрації (делегуванні) доменного імені. Персональні дані надані 
на безстроковій основі до моменту припинення делегування доменного імені та видалення запису в Регістрі 
(Реєстрі) доменних імен та/або WHOIS-сервісі та/або іншому подібному сервісі в мережі Інтернет.  

  
«___» _________ 20___ р.,          ____________________ (__________________________________)  
                                                                      (підпис)                                                (ПІБ)  
  
Я, _______________________________________, посвідчую, що отримав (ла) повідомлення про включення 
інформації про мене до бази персональних даних з метою обробки та формування, опублікування в мережі 
Інтернет бази персональних даних Реєстру доменних імен, з використанням WHOIS-сервісу та/або іншого 
подібного сервісу в мережі Інтернет, а також відомості про мої права, визначені Законом України «Про захист 
персональних даних» та про осіб, яким мої дані надаються, для виконання зазначеної мети.  
  
____________ 20 __ року. _______________  
(дата)                                                      (підпис)  
     



Повідомляємо, що надані Вами відомості включені до бази персональних даних Реєстр доменних імен з метою ведення та обліку, опублікування бази 
персональних даних через WHOIS-сервіс та/або інший подібний сервіс в мережі Інтернет.  

Відповідно до ст.8 Закону України «Про захист персональних даних» (надалі – Закон) суб’єкт персональних даних має право:  
1. Знати про місцезнаходження бази даних, яка містить його персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження її володільця 

чи розпорядника;  
2. Отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його 

персональні дані, що містяться у базі персональних даних;  
3. На доступ до своїх персональних даних, що містяться у відповідній базі персональних даних;  
4. Отримувати не пізніш як за 30 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, що зберігаються;  
5. Пред’являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки своїх персональних даних органами державної влади, органами місцевого 

самоврядування при здійсненні їхніх повноважень, передбачених законом;  
6. Пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником цієї бази, 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 з питань захисту своїх прав щодо персональних даних до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, до 
повноважень яких належить здійснення захисту персональних даних;  

9. Застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних.  
Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована (ст. 2 Закону).  
Згідно ч. 4 ст. 6 Закону, первинними джерелами відомостей про фізичну особу є: видані на її ім’я документи; підписані нею документи; відомості, які 

особа надає про себе.  

  


