
Положення про обробку і захист персональних даних 
(далі "Положення") 

  
1. Терміни та визначення 
  
В даному Положенні терміни та визначення, за винятком термінів і визначень, зазначених 
в Договорі (як цей термін визначений нижче) або в іншому тексті даного Положення, 
використовуються і вживаються в такому значенні: 
  
Договір – договір (договір публічної оферти) щодо реалізації програми інноваційного 
освітнього проекту, що розміщений на Сайті Виконавця. 
Виконавець - Товариство з обмеженою відповідальністю «Юкод Ворлд», юридична 
особа, що зареєстрована за законодавством України та має ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ: 43513258, та місцезнаходження за адресою: 04112, Україна, м. Київ, вул. 
Дорогожицька, 3, корпус 2. 
Власник персональних даних - має значення, визначене Законом 
України "Про захист персональних даних" № 2297-VI від 1 червня 
2010 року. 
Замовник – фізична особа, яка прийняла (акцентувала) публічний договір (Договір 
публічної оферти) щодо реалізації програми інноваційного освітнього проекту, що 
розміщений на Сайті Виконавця. 
Згода суб'єкта персональних даних - має значення, визначене Законом 
України "Про захист персональних даних" № 2297-VI від 1 червня 
2010 року.  
Персональні дані - має значення, визначене Законом України "Про 
захист персональних даних" № 2297-VI від 1 червня 2010 року. 
Сайт - означає вебсайт www.ucode.world 
Суб'єкт персональних даних - має значення, визначене Законом 
України "Про захист персональних даних" № 2297-VI від 1 червня 
2010 року. 
 
2. Згода. Мета обробки Персональних даних 
 
2.1. Згода. Персональні дані обробляються на підставі згоди Суб'єкта персональних 
даних та на інших законних підставах в суворій відповідності до чинного законодавства 
України в сфері захисту персональних даних, та зберігаються в паперовій та/або 
електронній формі. 
 
2.2. Мета обробки Персональних даних. Замовник, будучи Суб'єктом персональних 
даних, шляхом прийняття (Акцепту) Договору надає Виконавцю своє однозначну 
згоду/дозвіл (далі "Згода") на: 
 

I. Обробку Виконавцем Персональних даних Замовника з метою: 
 

(1) здійснення Виконавцем своєї господарської діяльності, пропонування 
Виконавцем та/або третіми особами (будь-які особи з якими Виконавець 
перебуває в договірних відносинах (надалі – Треті особи), повного кола послуг у 
тому числі шляхом здійснення прямих контактів із Замовником за допомогою 
засобів зв’язку, та/або надання послуг Виконавцем, в тому числі укладення/зміни 
та/або виконання будь-яких договорів, 



(2) надання Третіми особами послуг Виконавцю для виконання ним своїх функцій 
та/або для виконання укладених Виконавцем з Третіми особами договорів, 

(3) захисту Виконавцем своїх прав та інтересів, 
(4) здійснення Виконавцем своїх прав та виконання обов’язків за іншими 

відносинами між Виконавцем та Замовником. 
 
II. Передачу (поширення), у т.ч. транскордонну, Виконавцем Персональних даних 

Третім особам, зміну, знищення Персональних даних або обмеження доступу 
до них, включення Персональних даних до бази Персональних даних 
Виконавця з метою зазначеною вище цієї Згоди, та без необхідності надання 
Власнику/кам персональних даних письмового повідомлення про здійснення 
зазначених дій.  

 
II.3. Шляхом прийняття (Акцепту) Договору Замовник підтверджує факт його/її 
інформування про включення його/її Персональних даних до бази персональних даних 
Виконавця, факт ознайомлення з правами Власника персональних даних, передбаченими 
Законом України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 року (надалі – Закон), 
метою обробки Персональних даних, визначеною в цьому Положенні, інформацією 
щодо осіб, яким можуть передаватися Персональні дані, засвідчує, що склад та зміст 
Персональних даних є відповідним визначеній вище меті обробки Персональних даних. 
 
3. Термін. 
 

Замовник надає свою згоду на обробку Персональних даних на термін, який є необхідним 
відповідно до мети обробки Персональних даних, визначеної в цьому Положенні, однак у 
будь-якому випадку до моменту припинення Виконавця та/або його правонаступників.  
 
4. Персональні дані. 
 
Відповідно до визначеної в пункті 2.2. Положення мети обробки, нормативно-правових 
актів, поточних цілей господарської діяльності, Виконавець збирає та обробляє наступні 
такі Персональні дані Замовника: 
 

• Ім'я та прізвище; 
• Дата народження; 
• Реєстраційний номер облікової картки платника податків; 
• Паспортні дані, або данні ID-картки; 
• Адреса місця проживання; 
• Банківські реквізити; 
• Контактна інформація, що включає адресу електронної пошти та номер 
телефону; 

• посилання на акаунти в соціальних мережах в мережі Інтернет; 
• інші надані Замовником дані/інформація/відомості, які дозволяють 
ідентифікувати його/її як фізичну особу. 

  



 
5. Контакти 
 
У разі виникнення питань, будь ласка, звертайтеся до нас за вказаними нижче 
контактними даними: 
 
+38 (044) 334 62 06 
+38 (067) 278 37 27 
+38 (050) 214 37 27 
hello@ucode.world 
 


