
Додаток №5 до Публічної угоди №2 від 31 серпня 2012 року
про надання послуг з розміщення віртуальних веб-серверів (хостингу) 

і реєстрації доменних імен у мережі Інтернет, ФОП Падюков В.Б..
Редакція від «20» серпня 2012р.

Політики конфіденційності

Обробка персональних даних Абонента
1. Обробка персональних даних - будь-яка дія або сукупність дій, скоєних повністю або частково 
в інформаційній (автоматизованій) системі і/або в картотеках персональних даних, пов'язаних зі 
збором (отриманням), реєстрацією, внесенням до бази персональних даних Виконавця, 
накопиченням, зберіганням, адаптацією, зміною, оновленням, використанням та передачею, а
також знищенням відомостей про фізичну особу; база персональних даних Виконавця (її 
власника) - іменована сукупність упорядкованих персональних даних в електронній формі;

2. Метою надання Абонентом персональних даних і подальшої обробки їх Виконавцем є 
отримання Абонентом послуг Виконавця. Справжнє Згода діє протягом терміну дії Угоди і не 
менше трьох років з моменту розірвання Угоди.

3. Укладення цього Додатка визнається Сторонами згодою Абонента, виконаним у простій 
письмовій формі, на обробку наступних персональних даних: прізвища, імені, по батькові; дати 
народження; поштових адрес (за місцем реєстрації та для контактів); відомостей про 
громадянство; номері основного документа, посвідчує особу Абонентів, відомостей про дату 
видачі зазначеного документа і видав його органі; номерах телефонів; номерах факсів; адресах 
електронної пошти (E-mail).

4. Сторони визнають загальнодоступними персональними даними наступні дані: прізвище, ім'я 
по батькові в англійській транскрипції; E-mail; поштова адреса (для контактів).

5. Справжнім Абонент, з метою виконання Угоди про надання послуг з розміщення віртуальних 
веб-серверів (хостінгу) та реєстрації доменних імен в мережі Інтернет, надає Виконавцю право 
здійснювати наступні дії (операції) з персональними даними: збір і накопичення; внесення до 
бази персональних даних Виконавця, зберігання протягом строку дії Угоди не менше, ніж
встановлені нормативними документами терміни зберігання звітності, але не менше трьох років, 
з моменту дати припинення дії Угоди; уточнення (оновлення, зміна); використання; знищення; 
знеособлення; передача, в т.ч. Транскордонна, третім особам, перелік яких опублікований на 
сайті Виконавця. З дотриманням заходів, що забезпечують захист персональних даних від 
несанкціонованого доступу.

6. У разі якщо Виконавець вважає, що прийняті ним заходи не можуть забезпечити повний 
захист персональних даних при передачі, в т.ч. транскордонної, Абонент погоджується з тим, що 
його персональні дані будуть передані в знеособленому вигляді, у разі якщо це не потягне за 
собою непрацездатність послуг Абонента.

7. Відкликання згоди на обробку персональних даних може бути здійснений шляхом 
направлення Абонентом відповідного розпорядження в простій письмовій формі на адресу 
Виконавця. При цьому Абонент згодний з тим, що такий відгук може спричинити наслідки, 
передбачені п.6.6. Угоди.



8. Перелік третіх осіб, яким здійснюється передача персональних даних:
Найменування, адреса

організації
Мета, отримання інф-

і. Вид діяльності
організації.

Перелік
персональних

даних

Тип передачі
даних

ТОВ «Хостмастер»
04053, м. Київ, а / с 23
+380 44 594-17-94
(багатоканальний)
http://hostmaster.ua/

Адміністратор домену 
першого
рівня. UA і публічних 
доменів другого рівня 
*. UA.
метою обробки
персональних
даних є
адміністрування
адресного
простору
українського
сегмента мережі
Інтернету
забезпечення
функціонування
доменних імен.

• прізвище, ім'я,
по-батькові 
російською мовою і в
англійської
транскрипції;
• адресу
реєстрації;
• поштова адреса
для контактів;
• номери
телефонів;
• номери факсів;
• електронні
адреси (E-mail);

Передача інформації в
межах території 
України.
Інформація в базі 
даних Інтернет-
сервісу UANIC 
обробляється в
строгому відповідно
законодавству України
щодо захисту 
персональних даних.

ПП «Координатор»
83001, м. Донецьк, а / я 
3554
тел. / факс 062 3405700
тел. 097 54-00-504
e-mail:
info@coordinator.net.ua
http://coordinator.net.ua

EUICC забезпечує
технічну підтримку
публічних доменів:
DN.UA
DONETSK.UA
KH.UA
KHARKIV.UA
KHARKOV.UA
LG.UA
LUGANSK.UA
SM.UA
SUMY.UA
ZAPORIZHZHE.UA
ZP.UA
метою обробки 
персональних даних є
адміністрування 
адресного простору
українського сегмента 
мережі Інтернет та
забезпечення 
функціонування 
доменних імен

• прізвище, ім'я,
по-батькові 
російською мовою і в
англійської
транскрипції;
• адресу
реєстрації;
• поштова адреса
для контактів;
• номери
телефонів;
• номери факсів;
• електронні
адреси (E-mail);

Передача інформації в
межах території
України.
Інформація в базі
даних Інтернет-
сервісу UANIC 
обробляється в
строгому відповідно
законодавству України
щодо захисту 
персональних даних.

ТОВ “ПАВЛАБОР”
40002, м. Суми, вул. 

Реєстратор домену 
першого

• прізвище, ім'я,
по-батькові 

Передача інформації в
межах території

mailto:info@coordinator.net.ua


Перемоги, 1
+38050 017 6264
0542  65-24-26
e-mail: 
admin@pavlabor.net

http://  pavlabor  .net  

рівня. UA і публічних 
доменів другого рівня 
*. UA.
метою обробки
персональних
даних є
адміністрування
адресного
простору
українського
сегмента мережі
Інтернету
забезпечення
функціонування
доменних імен.

російською мовою і в
англійської
транскрипції;
• адресу
реєстрації;
• поштова адреса
для контактів;
• номери
телефонів;
• номери факсів;
• електронні
адреси (E-mail);

України.
Інформація в базі
даних Інтернет-
сервісу UANIC 
обробляється в
строгому відповідно
законодавству України
щодо захисту 
персональних даних.

http://pavlabor.net/
http://pavlabor.net/
http://pavlabor.net/
mailto:admin@pavlabor.net

