
 
 
 
 
 
Згода на обробку персональних даних 

 
 
Надаю згоду представникам ТМ AELITA ( ПП "АЕЛІТА", ПП "АЕЛІТА МОТОРС", ТОВ "АЕЛІТА ПРЕМІУМ", ТОВ "САТЕЛІТ 
МОТОР"), Україна, м Дніпро, вул. Івана Езау,1,  в особі його працівників або інших осіб, уповноважених на здійснення 
певних дій відповідно до своїх службових чи професійних або трудових обов’язків, надалі – Компанія, на обробку моїх 
персональних даних, склад, обсяг та зміст яких визначений первинними та іншими джерелами про мене (включаючи 
акти законодавства). 
 
з метою: участі у Тест-драйві та оформлення відповідних для цієї мети документів, реалізації положень законодавства у 
сфері відносин зі мною як споживачем товарів та послуг Компанії, включаючи і не обмежуючись відносинами з участі у 
тест-драйві автомобілів, купівлі-продажу автомобіля, отримання гарантійного, постгарантійного і іншого обслуговування, 
проведення заходів прямого маркетингу, моніторингу якості наданих мені Компанією послуг, забезпечення доведення 
до мого відома інформації, яка може зацікавити мене для задоволення моїх потреб, забезпечення реалізації інших сфер 
відносин, що вимагатимуть обробки персональних даних відносно мене в силу дотримання вимог законодавства, умов 
договорів та/або інших правочинів, чи для реалізації прав, обов’язків і інтересів як моїх, так і Компанії. 
 
Первинними джерелами даних про мене є видані на моє ім’я документи, підписані мною документи, відомості, які я 
надав (-ла) про себе, а також ті, які зазначаються в цьому документі. Іншими джерелами про мене є публічні тощо. 
 
Підписанням цього документу я: 
1) засвідчую, що персональні дані про мене, надаються мною Компанії добровільно, для занесення до її бази 
персональних даних, чим підтверджую, що такі дані Компанія отримала правомірно і володіє ними на законних 
підставах;  
2) гарантую, що персональні дані, які надані мною Компанії, є достовірними, а їх склад, обсяг та зміст відповідають 
вимогам законодавства, вищевказаній меті їх обробки, умовам відносин, що виникли і будуть виникати на підставі 
ініційованого мною правочину, що ґрунтується на даному документі, або умовам відносин, що виникли або будуть 
виникати на інших підставах;  
3) засвідчую наявність у Компанії права на обробку моїх персональних даних відповідно до вищевказаної мети їх 
обробки; 
4) погоджуюсь, що обробка Компанією персональних даних про мене зумовлюється необхідністю реалізації Компанією 
і/або мною прав та обов’язків відповідно до закону або в межах ініційованого мною правочину, що ґрунтується на цьому 
документі, або в межах інших відносин, що ґрунтуються на інших підставах;    
5) надаю право Компанії на внесення за ініціативою іншого суб’єкта (особи) змін до наявних у Компанії моїх 
персональних даних лише у разі: а) пред’явлення таким суб’єктом (особою) Компанії оригіналів виданих на моє ім’я 
відповідних документів, що містять змінені персональні дані про мене, та/або б) належним чином засвідченого 
документу про надання мною певній особі (суб’єкту) повноважень щодо передачі останньою Компанії змін до моїх 
персональних даних, або в) якщо таке встановлюватиметься законом; або г) встановлення між мною і Компанією інших 
домовленостей, закріплених в інших документах; 
6) погоджую право Компанії на здійснення обробки моїх персональних даних у разі зміни вищевказаної мети їх обробки 
в рамках відносин, які виникають на підставі ініційованого мною правочину, що ґрунтується на цьому документі, або 
поза рамками таких відносин. 
7) з метою забезпечення подальшого обслуговування мене чи задоволення інших моїх споживчих потреб, які в силу 
діяльності Компанії можуть бути задоволені, приймаю на себе обов’язок у разі зміни всіх чи окремих моїх персональних 
даних, що зберігаються в базі персональних даних Компанії, в найкоротші строки надати Компанії відповідні персональні 
дані про себе, що зазнали змін, які мають бути достовірними; 
8) надаю згоду Компанії на передачу персональних даних про мене третім особам відповідно до вищевказаної мети без 
обов’язку кожного разу повідомляти мене про такі дії. Персональні данні про мене третім особам передаються 
відповідно до вимог ЗУ «Про захист персональних даних»;   
9) погоджуюсь, що Компанія вправі відповідно до закону передавати розпоряднику (-ам) бази персональних даних 
право на обробку персональних даних про мене в межах визначеної мети і умов, встановлених договором між ними;  
10) підтверджую отримання, в день підписання цього документу, від Компанії письмового повідомлення про включення 
інформації про мене до бази персональних даних, мої права, мету збору персональних даних про мене та про осіб, яким 
відомості про мене можуть бути передані; зміст моїх прав, як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України 
«Про захист персональних даних» мені відомо і зрозуміло 
11) надаю право Компанії зберігати персональні дані про мене протягом 5 років з дати закінчення гарантійних 
зобов’язань за договором купівлі-продажу автомобіля, якщо інше не випливатиме із закону або специфіки відносин між 
мною та Компанією.                                                                                           
 


