
УГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ  

Громадянин України (далі - «Заявник»), що направляє за допомогою інформаційно-
телекомунікаційної мережі «Інтернет» в LINEROCK INVESTMENTS LTD, юридична адреса: Tortola, 
BVI , (далі - «Оператор») заявку в електронному вигляді (далі - «Заявка») з метою участі в Хакатоні 
(далі - «Хакатон»), тим самим розуміє, приймає і підтверджує наступне: 

1. Заявник підтверджує, що всі зазначені в заявці персональні дані належать особисто 
Заявнику. Заявник дає Оператору свою згоду на обробку персональних даних (далі - 
«Згода»), зазначених у заявці, в тому числі прізвище, ім'я, по батькові, адреса заявника, 
включаючи будь-які дії, передбачені  Законом  України від 30 січня 2018 року № 2297-VI, 
«Про захист персональних даних», включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, 
зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, 
надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних, з 
використанням засобів автоматизації або без них, тому числі з метою участі в Хакатоні, а 
також для інформування Заявника про результати розгляду Заявки шляхом направлення 
відповідної інформації за допомогою засобів зв'язку за контактною інформацією, вказаною 
в заявці. 

2. Заявник підтверджує, що він є повнолітнім громадянином України, має законне право на 
надання Оператору даних, зазначених у заявці, і такі дані є повними і дійсними на момент 
їх надання Оператору. 

3. Заявник підтверджує, що діє з власної доброї волі в особистих законних цілях і інтересах. 
4. Заявник, заповнивши Заявку на сайті Оператора та направивши його Оператору, 

висловлює свою повну і беззастережну згоду отримувати від Оператора інформаційні 
повідомлення, що стосуються результатів розгляду Заявки на участь в Хакатоні будь-яким 
способом і  будь-якими каналами зв'язку відповідно до контактної інформації, вказаної в 
заявці . 

5. Заявник висловлює свою повну і беззастережну згоду отримувати рекламні повідомлення, 
розсилки, в тому числі по мережі рухомого радіотелефонного зв'язку, від Оператора, його 
контрагентів та афілійованих осіб. 

6. Заявник зобов'язується не здійснювати наступні дії: 

a. Будь-яким способом за допомогою сайту https://hackodessa.photolab.me/ чи інших ресурсів 
Оператора розміщувати, поширювати, зберігати, завантажувати і / або знищувати матеріали 
(інформацію) з порушенням законодавства України ; 

 b. Розміщувати свідомо недостовірну інформацію, реєструватися, використовуючи чужі 
персональні дані (персональні дані третіх осіб, а також вигаданих осіб); 

c. Розміщувати свідомо недостовірну інформацію про номер (-и) телефону (-ів), розміщувати 
інформацію про e-mail адресу (-и), права на використання яких відсутні у Заявника. 

d. Заявник зобов'язується не порушувати інформаційну безпеку електронних ресурсів Оператора, 
не порушувати процедури реєстрації, передбачені Оператором 

7. Оператор докладає всіх можливих зусиль і  вживає всіх передбачених законодавством 
України заходів для того, щоб уникнути несанкціонованого використання персональної 
інформації Заявника. Заявнику повідомлено і він погоджується з тим, що Оператор не несе 
відповідальності за можливе нецільове використання персональної інформації 



користувачів, яка виникла через технічні неполадки в програмному забезпеченні, 
серверах, комп'ютерних мережах, які перебувають поза контролем Оператора, або в 
результаті протиправних дій третіх осіб. 

8. Оброблювані Оператором персональні дані Заявника підлягають знищенню після 
досягнення зазначених цілей обробки або в разі втрати необхідності в досягненні цих 
цілей, якщо інше не передбачено  законодавством України. Для відкликання  Згоди 
Заявник має право звернутися до Оператора із заявою на адресу електронної пошти 
boyko@pho.to. 

 

 


