
Згода на обробку персональних даних в електронному сервісі  Cliniccards 

       Я __________________________________________    (П.І.Б. Пацієнта), надалі – 
С у б ’ є к т п е р с о н а л ь н и х д а н и х , щ о м е ш к а ю з а а д р е с о ю : 
_____________________________________, відповідно до ч.6 ст. 6, п.6 ч.2.ст. 7 та п.1 
ч.1. ст. 11 Закону України «Про захист персональних даних» надаю згоду на обробку 
(а саме: збір, реєстрація,  накопичення, збереження, зміну, поновлення,  
використання, поширення, знеособлення, знищення) моїх персональних даних 
____________________________________  (П.І.Б. Користувача), надалі - Володілець 
персональних даних ,  в Електронному сервісі Cliniccards, доступ до якого надається 
через веб-сайт https://cliniccards.com.  

Я  підтверджую, що ознайомлений із моїми правами, що визначені Законом 
України «Про захист персональних даних» та згоден із визначеними Володільцем 
персональних даних:  

1. Метою обробки персональних даних: 
Метою обробки персональних даних є інформаційне забезпечення надання медичних 
та супутніх послуг, у тому числі проведення медичного обстеження та огляду, 
завдяки використанню Володільцем персональних даних технічних  можливостей 
електронного сервісу Cliniccards, зокрема ведення електронних медичних карток 
пацієнтів, оброблення та збереження  етапів медичного обстеження, огляду та їх 
результатів, планування етапів  лікування та відтворення їх результатів,  аналіз 
результатів обстеження та/або корекція запланованого лікування. 
Обробка персональних даних здійснюється з метою покращення якості надання 
медичних та супутніх послуг.  

2. Обсягом персональних даних, що підлягає обробці: 
Прізвище, ім'я, по батькові, поштова адреса, номера телефонів, електронні адреси, 
діагноз, результати медичного обстеження та огляду, у тому числі  фотографії, 
результати рентгенологічних досліджень,  ортопантомограми, результати 
комп’ютерної томографії, відеофайли.  

3. Строком обробки персональних даних: 
Персональні дані будуть оброблятися протягом  терміну, необхідного для 
досягнення мети їх обробки, однак у будь-якому випадку до відкликання згоди на 
обробку персональних даних. Ця згода  може бути відкликана за моєю письмовою 
заявою, наданою Володільцю персональних даних.  

4. Розпорядником персональних даних, якому Володільцем персональних 
даних доручено їх обробку,  є Товариство з обмеженою відповідальністю 
«КЛІНІККАРДС», юридична особа, зареєстрована за законодавством України, 
місцезнаходження якої є 04119, м. Київ, вулиця Зоологічна, буд. 4-А, офіс № 139, 
телефон: +380668883564. 

Надання доступу до моїх персональних даних третім особам дозволяється 
виключно в рамках мети їх обробки.  

При обробці моїх персональних даних Володілець персональних даних 
здійснює всі необхідні організаційні та технічні заходи для захисту персональних 
даних від неправомірного або випадкового доступу до них,  відтворення, 
розповсюдження персональних даних, а також інших неправомірних дій.  

«____ » ________ _______________   ___________________________ 
(_________________) 
 (дата)          (ПІБ) (підпис) 
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