ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ПОСТАЧАЛЬНИКА

Я, ______________________________________________________________________________ (П.І.Б.),
(народився(лася) ____ ____________ 19___ року) шляхом підписання цього документа («Згода»)
відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" від 01 червня 2010 року № 2297-VI
надаю ТОВ «Монсанто Україна» (Володілець персональних даних) (код за ЄДРПОУ 21681926), адреса
електронної пошти: emea.datasubjectsrights@monsanto.com (надалі – «Товариство»), підписуючи цю
форму та надаючи мої персональні дані, даю згоду на збирання, зберігання, реєстрацію та інші дії з
обробки моїх персональних даних в картотеці та/або за допомогою інформаційно-телекомунікаційної
системи бази персональних даних для цілей відбору та наймання підрядників та контрагентів
Товариством, зокрема я надаю ТОВ «Монсанто Україна» згоду:
(a)
(b)
(c)

обробляти мої персональні дані1, в межах та для цілей, що вказані в цій згоді;
контактувати зі мною електронноюй поштою, SMS, MMS та шляхом використання інших
засобів електронного зв’язку (використовуючи надану мною інформацію); та
передавати мої персональні дані за межі України (включаючи країни поза межами ЄЕЗ, які не
забезпечують такі ж права та/або рівень захисту відносно моїх персональних даних), що
дозволить ТОВ «Монсанто Україна» та групі компаній «Байєр» (та третім особам,
уповноваженим ТОВ «Монсанто Україна» на обробку даних) обробляти персональні дані
відповідно до викладених у цій згоді умов, в тому числі, якщо цього вимагає законодавство.

Права стосовно персональних даних
Мені повідомлено, що у відповідності до Закону України «Про захист персональних даних», як суб’єкт
персональних даних, я маю наступні права:
1) знати про найменування та місцезнаходження володільця та розпорядника, а також бази даних, яка
містить мої персональні дані, її призначення;
2) отримувати інформацію про умови надання доступу до моїх персональних даних, зокрема інформацію
про третіх осіб, яким передаються мої персональні дані;
3) на доступ до моїх персональних даних;
4) отримувати відповідь про те, чи зберігаються мої персональні дані у відповідній базі персональних
даних, а також отримувати мої персональні дані, які зберігаються;
5) пред'являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки моїх
персональних даних;
6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення моїх персональних даних будь-яким
володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є
недостовірними;
7) на захист моїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення,
пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також
на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову
репутацію фізичної особи;
8) звертатися із скаргами на обробку моїх персональних даних до органів державної влади та посадових
осіб, до повноважень яких належить забезпечення захисту персональних даних, або до суду;
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Ім'я (прізвище, ім’я, по батькові), вулиця, поштовий індекс, поштова скринька, місто, район/область, країна, факс, телефон,
мобільний телефон, домашній телефон, інший телефон, інтернет-сторінка, електронна пошта, місце розташування, податковий
номер, банківська інформація

9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних
даних;
10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку моїх персональних даних;
11) відкликати згоду на обробку персональних даних;
12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для мене правові наслідки
14) та інші права, передбачені законом
Я маю право на доступ до моїх персональних даних, що обробляються ТОВ «Монсанто Україна», та
на виправлення неточної інформації стосовно мене. Щоб повідомити ТОВ «Монсанто Україна» про
внесення змін до моїх персональних даних, або скористатися будь-яким іншим правом суб’єкта
персональних даних, можна використовувати контактну інформацію, що вказана нижче.
Якщо в будь-який час я забажаю відкликати цю згоду, я можу це зробити.
З будь-якими питаннями стосовно вищезазначеного я можу звертатися за місцезнаходженням ТОВ
«Монсанто Україна».
Які персональні дані Група Байєр збирає?
Інформація, яку Група Байєр бажає отримати про своїх потенційних та існуючих постачальників
викладена у «Згоді на обробку персональних даних». Постачальники та потенційні постачальники не
зобов’язані підписувати цей документ, але якщо особа прийме рішення не підписувати його, Група Байєр
може бути позбавлена можливості співпрацювати з такою особою в майбутньому, якщо ця інформація
буде необхідна для можливості співпраці.
Якщо особа надаватиме будь-які персональні дані, за допомогою яких можна ідентифікувати третю
особу (осіб) і які стосуються цієї третьої особи (осіб), то надаючи таку інформацію, особа підтверджуєте,
що отримала згоду цієї третьої особи (осіб) на передання такої інформації Групі Байєр для вказаних
нижче цілей.
Яким чином та з якою метою будуть використовуватись персональні дані?
ТОВ «Монсанто Україна» та Група Байєр буде обробляти ці персональні дані для наступних цілей:
• використання платформи SAP, ARIBA та інших ІТ засобів, які обробляють частину персональних
даних для цілей постачання, включаючи обробку замовлень на постачання товарів чи надання
послуг, рахунків-фактур та платежів;
• персональні дані можуть бути використанні для юридичної перевірки (due diligence), перевірки
бізнес репутації, досвіду роботи, рекомендацій від клієнтів постачальника, тощо;
• управління взаємовідносинами з постачальниками - встановлення та управління
взаємовідносинами з Групою Байєр, планування візитів та іншої взаємодії або спілкування з
постачальниками, реєстрація та відстеження співробітництва з ними, та роботи з будь-якими
питаннями або кореспонденцією, що надходить;
• замовлення послуг у будь-яких осіб, як юридичних, так і фізичних, та надання таких послуг
будь-яким третім особам, а також запобігання і реагування на технічні проблеми або проблеми в
обслуговуванні, пов’язані з такими послугами; та/або
• дотримання правових, нормативних та інших норм належного управління.

Група Байєр також може знеособити персональні дані, видаливши інформацію, яка може ідентифікувати
особу, тому Група Байєр може використовувати знеособлену інформацію про осіб з метою проведення
досліджень і для інших вищевказаних цілей.
Кому будуть доступні персональні дані?
Персональні дані можуть бути надані і використовуватись із вищевказаною метою в межах Групи Байєр
та можуть бути передані з цією метою третім особам, що надають послуги Товариству або Групі Байєр на
підставі договору, а також іншим особам, які не є учасниками Групи Байєр і яким доручена обробка
персональних даних на підставі відповідних договорів (зовнішнім постачальникам послуг, пов’язаних з
інформаційними технологіями, фінансами, юридичною перевіркою (due diligence) та загальним
постачанням та підтримкою). В таких випадках, ТОВ «Монсанто Україна» ретельно обирає та
регулярно перевіряє третіх осіб, якім можуть бути переданні данні. Персональні дані можуть бути також
передані у випадках, коли цього вимагає чинне законодавство, або в цілях оподаткування чи в інших
цілях.
Чи будуть персональні дані передаватися за кордон?
Персональні дані можуть передаватись (та іншим чином оброблятись) отримувачам в межах Групи Байєр
та/або третім особам, які знаходяться поза межами Європейської Економічної Зони (ЄЕЗ), у тому числі до
США, і які можуть не забезпечувати такий же рівень захисту персональних даних, як юрисдикції у межах
ЄЕЗ.
Я погоджуюсь, що Товариство та будь-які його афілійовані особи, у тому числі ті, що знаходяться за
кордоном, можуть передавати мої персональні дані для обробки третім особам, залученим Товариством
або його афілійованими особами для зазначених вище цілей, і що вони будуть зобов’язані за договором
забезпечити відповідний рівень захисту та зберігати конфіденційність таких персональних даних. Такі
треті особи, яким можуть передаватись для обробки мої персональні дані, можуть знаходитись у будьякій країні світу, зокрема, в тих країнах, де передбачений нижчий рівень захисту персональних даних, ніж
рівень, що вимагається законодавством України.
Я підтверджую, що я отримав(ла) повідомлення про внесення моїх персональних даних до бази
персональних даних Товариства для цілей, зазначених у цій Згоді на обробку персональних даних, а
також був повідомлений(ла) про мої права, передбачені Законом України "Про захист персональних
даних", про осіб, яким мої персональні дані можуть бути передані, та про володільця персональних даних.
Мені було повідомлено про моє право відкликати цю Згоду на обробку персональних даних у будь-який
час шляхом надання запиту в письмовій формі у порядку, встановленому законодавством України.
Який строк збереження персональних даних?
ТОВ «Монсанто Україна» та Група Байєр зберігає Ваші персональні дані так довго, як це необхідно для
визначеної мети, за винятком випадків, які передбачені законодавством України.
Підпис:
Ім’я:
Дата:
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