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Про надання згод на передачу персональних даних до ЄДЕБО 

З метою внесення інформації про науково-педагогічних та наукових 

працівників до Єдиної державної електронної бази освіти (ЄДЕБО), 

НАКАЗУЮ: 

1. Деканам факультетів та директорам навчально-наукових інституті в до 

30.06.20 15 р. забезпечити подання науково-педагогічними та науковими 

працівниками факультетів та навчально-наукових інститутів згод на передачу 

персональних даних до ЄДЕБО (додаток № 1) та в Міністерство освіти і науки 

України (додаток № 2) до ВКАС (кім. 243, 11 8 та 103 1 корпусу відповідно до 

напрямів роботи). Згоди заповнювати в друкованому вигляді. 

2. Контроль за виконанням даного наказу покласти на першого проректора 
Якименка Ю.І. 

Ректор М.З. Згуровський 



правами 

----+-н++-+-- Я. JO. Цимбаленко 

Перший проректор 

JОрисконсульт 

Надруковано в 1 примірнику 
На 1 аркуші 

Друкувала - Войтович Л.Б. 
тел. 406-83-40 

Погоджен]Х) 

Ю.І. Якименко 

Список розсилки: 

Завірені паперові копії: 

1. Керуючий справами - 1 
Елен:тронна 1сопія: 

2. Всі навчальні структурні підрозділи 
З. Веб-сайт 



1 t'J (/ Додаток № І 
до наказу № f( /..( (/ від « // » _ _ t4_?6 ____ 2015 р . 

Згода на передачу персональних даних до Єдиної державної елен:тронної бази 

освіти 

Я, (П.І.Б) -------------------- -------
що мешкає за адресою------------------------

даю згоду Національному технічному університету Укра'іни «Київський 

політехнічний інститут» (далі - НТУУ «КПІ») на передачу моїх персональних 

даних до Єдиної державної електронної бази осв іти (дал і - ЄДЕБО), що належить 

Державному шдприємству «Інфо-ресурс» та знаходиться за адресою: 

з метою 

______ ____ ________ {n.i.д0.!1.Q} ____ ____ __ __________ _______ __ _________ _______ ___ ____ (.l:I...'l.1.:~} _____ ___________________ _ 

ПОВІДОМЛЕННЯ 

Повідомляємо, що надані Вами в ідомості передан і до Єдиної державної бази 

освіти (дал і - ЄДЕБО), що знаходиться за адресою: ___________ _ 

з метою ------------ ----------------- -
в ід п о в ід но до наданої Вами раніше згоди. 

Особа, яка здійснює обробку персональних даних _ ___ ( _ ____ _, 

Я, (ПІБ) - ------ --- --------
посвідчую, що отримав(ла) пов ідомлення про передачу моїх персональних даних 

до Єдиної державної електронної бази освіти (далі - ЄДЕБО), що належить 

Державному підприємству «Ін фо-ресурс» та знаходиться за 
адресою : _________ ______________ ___ ___ _ 

з метою _ __________ _ ______________ ___ _ 

- -----
20 _ _ року. Підпис ___ _ ____ _ _ _ ____ _ 



ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ 

Міністерству освіт11 і наук11 України та Державному підпр11ємству «Інфоресурс» 

На виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» N!! 2297-VI від 01.06.2010 р. я, 
громадянин України (ПІБ), року 

народження. паспорт серії ___ No , виданий-------------------------
« » р" адреса реєстраuії: --------------------------
______________________________________ .даю згоду Міністерству 

освіти і науки України та Державному підприємству «Інфорссурс» на обробку моїх персональних даних в Єдиній 

державній електронній базі з питань освіти (далі - Єдина база) (адреса місuезнаходження Єдиної бази: 03057. м. Київ, 
вул. Олександра Довжешш, З, будівля № 220), з метою забезнечення реалізаuії адміністративно-правових відносин, 

відносин у сфері освіти і науки. молоді та спорту. забезпечення потреби фізичних та юридичних осіб згідно 

законодавства України. Ця згода видана на строк доки не мине потреба. 

Під обробкою персональних даних я розумію збір. реєстраuію. нако1шчення, зберігання. адаптування. 

уточнення (оновлення, зміну). використання. поширення. знеособлення, знищення і будь-які інші дії (операuії) з 

персональними даними у картотеках та/або за допомогою інформаuійно-телекомунікаційних систем (в електронній формі 

- ЄДЕБО Клієнт та інші). 

Під персональними дани~ш я розумію будь-яку інформацію. що відноситься до мене як до суб'єкта 

персональних даних. у тому числі ідентифікаuійні дані (ПІБ. адреса. телефон. місце роботи. посада тощо), паспортні дані. 

професія, електронні ідентифікаційні дані (трафік. ІР-адреса тощо), інша інформація. 

Мої персональні дані, на обробку яких надано цю згоду, можуть бути передані третім особам тільки у 

випадках. передбачених законодавством України. Передача мої персональних даних третім особам у випадках, не 

передбачених законодавством України. здійснюється тільки за 1югоджеш1ям зі мною. 

Зміст моїх прав як суб'єкта персональних даних відповідно до статті 8 Закону України «Про за.хист 

персональних даних» :-.1ені відомо і зрозуміло. підтверджую. що отри~шв повідомлення про включення інформанії до 

Єшшої бази. про свої права у зв'язку із включенням вказаних персо11альн11х даних до Єдиної бази, мету збору цих даних 

та осіб, яким ці дані передаються. 

Дата: ___ 20 І _JХЖу 

(П.І.Б. повністю. особистий підпис) 


