
 
Користувач розуміє та погоджується, що електронна база даних «Аналіз ринків» являє собою 

оброблену, структуровану та систематизовану сукупність інформаційних матеріалів у вигляді  оглядів, 
звітів, статей періодичних видань, законодавчих актів, доповідей, курсів лекцій, тренінгів і тому подібних 
аналітичних, статистичних та інформаційних матеріалів. 
 Доступ до електронної бази надається протягом 1 (одного) робочого дня з дати отримання  
Компанією оплати за відповідний термін користування послугою шляхом направлення на електронну 
адресу, що зазначається під час реєстрації, індивідуального логіна та пароля. Вартість доступу визначається 
відповідно до строку його надання. 
 Користувач погоджується, що вимога про повернення оплачених коштів може бути пред’явлена 
Компанії до першого використання логіна та пароля для доступу до електронної бази. 
 У разі якщо протягом оплаченого строку користування електронною базою відсутній доступ до неї 
Користувач зобов’язаний повідомити про це Компанію протягом одного робочого дня з моменту виявлення 
відсутності доступу, в іншому випадку, претензії щодо повернення коштів або продовження строку 
користування електронною базою не приймаються. 
 В разі відсутності доступу до електронної бази більш ніж 14 (чотирнадцяти) календарних днів підряд 
Користувач має право вимагати повернення сплачених ним коштів. 

Компанія  зберігає за собою всі права на зміст, назву, будь-яке комерційне та некомерційне 
використання інформаційних матеріалів та будь-яких документів, що мають до них відношення, включаючи 
авторське право, комерційну таємницю, торговий знак та інші права. 

Користувач не отримує права на зміст, назву, будь-яке комерційне та некомерційне використання 
інформаційних матеріалів та інформації, що міститься в них, крім їх використання для своїх потреб з 
обмеженнями, передбаченими цією угодою. 

Користувач не має права на розголошення інформаційних матеріалів без письмової згоди Компанії\ 
(під розголошенням мається на увазі будь-яка їх публічна демонстрація, розмноження, публікація, 
використання у рекламі); переробки (включаючи творчу) з подальшим оприлюдненням. 

Даним документом Користувач, як суб’єкт персональних даних, на виконання вимог частини 2 статті 
12 Закону України «Про захист персональних даних» повідомляєтесь про включення добровільно наданих 
Користувачем ТОВ «Про-Консалтинг» власних персональних даних до бази даних «Контрагенти». 
Підтверджуючи реєстрацію Користувач, як суб’єкт персональних даних, даєте свій добровільний та 
однозначний дозвіл на вчинення ТОВ «Про-Консалтинг», як володільцем бази персональних даних, всіх дій, 
які, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», є обробкою його персональних даних у 
відповідності до сформульованої мети їх обробки. 

Метою обробки персональних даних забезпечення реалізації відносин, які виникають у Підприємства 
під час здійснення ним господарської діяльності з контрагентами фізичними особами - суб’єктами 
господарської діяльності або фізичними особами, щодо адміністративно -правових (в тому числі, відносин у 
сфері державного управління), податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку, аудиту; 
відносин щодо підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної звітності та 
іншої інформації з питань бухгалтерського обліку, а також внутрішніх документів підприємства тощо, 
відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Податкового кодексу України, 
Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та інших нормативно-правових 
актів щодо бухгалтерського обліку та звітності. 

Для досягнення мети обробки до бази персональних даних «Контрагенти» можуть бути включені 
наступні персональні дані: 
- паспортні дані: прізвище, ім’я, по-батькові; серія, номер паспорта, коли і ким виданий; місце 
реєстрації; 
- місце фактичного проживання; 
- ідентифікаційний номер фізичної особи (індивідуальний податковий номер); 
- банківські реквізити; 
- всі можливі засоби зв'язку; 
- відомості про вид сплати податку. 

У зв’язку з внесенням до бази «Контрагенти» персональних даних, відповідно до статті 8 Закону 
України «Про захист персональних даних» суб'єкт персональних даних має право: 
1) знати про місцезнаходження бази персональних даних, яка містить його персональні дані, її призначення 
та найменування, місцезнаходження та/або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника 
цієї бази 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, що містяться у відповідній базі персональних даних; 
3) на доступ до своїх персональних даних, що містяться у відповідній базі персональних даних; 

 



4) отримувати не пізніш як за тридцять 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, які 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. 

Суб'єкт персональних даних дає згоду на передачу (поширення) своїх персональних даних, що 
включені до бази персональних даних «Контрагенти» виключно з метою, визначеною у цьому документі. 

Суб'єкт персональних даних дає згоду на зберігання своїх персональних даних протягом строку, 
визначеного чинним законодавством України. 

 Доступ до персональних даних третіх осіб дозволяється у випадках та порядку, передбаченому 
законодавством України. 

Користувач не вимагає здійснення повідомлення про передачу (поширення) своїх персональних 
даних, що включені до бази персональних даних «Контрагенти», якщо така передача (поширення) 
відбувається виключно для досягнення мети, визначеної у цьому документі. 
 Претензії, зауваження та побажання щодо користування електронною базою даних «Аналіз ринків» 
приймаються Товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія «Про-Консалтінг» за адресою: 03150, 
м. Київ, вул. Предславинська, 11-А, тел. (044) 591-52-53. 
 
 

 


