
ДОДАТОК №1
до Публічної оферти

про надання телекомунікаційних послуг

Згода на обробку персональних даних.

Ця згода є юридично обов'язковою угодою.

Я, Реєструючи nic-handle в базі даних Інтернет-сервісу UANIC, ICANN надаю свою 
згоду, на обробку (а саме: збір, накопичення, систематизацію, збереження, уточнення, 
використання, поширення, знеособлення, блокування, знищення) моїх персональних даних 
Володільцю бази ТОВ "Хостмайстер", ICANN та доручаю Володільцю в разі необхідності 
повністю або частково опублікувати мої дані, відповідно до діючих регламентів, в публічних 
Інтернет-сервісах UANIC, ICANN та WHOIS.

Персональні дані фізичних осіб у розумінні Закону України «Про захист персональних 
даних», Реєстратор використовує (в тому числі передає для реєстрації доменних імен) після 
отримання відповідної згоди Реєстранта згідно до законодавства України та міжнародного 
законодавства. Персональні дані Реєстрантів можуть бути прихованими (захищеними) без 
попередньої згоди Реєстранта та Реєстратора.

Якщо Реєстратор передав Адміністратору персональні дані у розумінні Закону 
України «Про захист персональних даних», Адміністратор має право виступати 
розпорядником бази персональних даних, що є частиною реєстру доменних назв і адрес 
мережі українського сегмента мережі Інтернет, на підставі закону. Такі дані, у відповідності 
до вимог законодавства, що регулює правовідносини, пов’язані із захистом персональних 
даних, є захищеними в реєстрі доменних назв і адрес мережі українського сегмента мережі 
Інтернет. Адміністратор має право залучати до розпорядження цими даними 
співрозпорядників на підставі договорів та/або закону. Усі правовідносини, пов’язані із 
обробкою та захистом персональних даних регулюються відповідним законодавством.

Надаючи дану згоду, я підтверджую, що беру на себе відповідальність за точність та 
достовірність моїх персональних даних, вказаних при реєстрації nic-handle, їх своєчасне 
оновлення, а також зобов'язуюсь дотримуватись та виконувати законодавство України та 
міжнародного законодавства в сфері захисту персональних даних.

Я згоден з тим, що надана мною інформація, відповідно до регламентів публічних 
Інтернет-сервісів UANIC, ICANN та WHOIS, може бути отримана третіми особами в будь-
який час в порядку, визначеним регламентами публічних Інтернет-сервісів UANIC, ICANN та 
WHOIS. ТОВ "Хостмайстер", ICANN має право надавати доступ та передавати мої 
персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень, не змінюючи при 
цьому мети їх обробки.

Я згоден, що моя контактна інформація може бути використана в якості контактної 
інформації в публічному Інтернет-сервісі WHOIS, в тому числі у знеособленому вигляді.

Я підтверджую, що ознайомлений та згоден з тим, що:

Мета обробки 
Метою обробки персональних даних є адміністрування адресного простору українського та 
міжнародного сегменту мережі Інтернет та забезпечення функціонування доменних імен.

Обробка персональних даних
Інформація в базі даних Інтернет-сервісу UANIC, ICANN обробляється у суворій 
відповідності до законодавства України та міжнародного законодавства щодо захисту 
персональних даних.



Строк обробки персональних даних
Персональні дані будуть оброблятись тільки на час їх використання для виконання мети 
Інтернет-сервісу UANIC, ICANN та можуть бути знеособлені або знищені у випадках, 
передбачених умовами використання Інтернет-сервісу UANIC, ICANN відповідними 
регламентами, а також законодавством України та міжнародним законодавством.

Знищення персональних данних
Володілець має право, якщо зареєстрований nic-handle не використовується для мети обробки 
Інтернет-сервісу UANIC, ICANN не менш ніж 60 (шістдесят) календарних днів видалити 
його з бази даних Інтернет-сервісу UANIC, ICANN а пов'язані з ним персональні дані 
вважати такими для яких закінчився строк зберігання і відповідно до Закону України "Про 
захист персональних даних" знищити їх в порядку передбаченому законодавством України та 
міжнародного законодавства щодо захисту персональних даних.

Права суб'єкта персональних даних

Мої права як суб'єкта персональних даних зазначені в статті 8 Закону України "Про 
захист персональних даних".

Зміст моїх прав як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України "Про 
захист персональних даних" мені відомий та зрозумілий.

Умови можуть бути змінені чи доповнені ТОВ "МАКСНЕТ" в односторонньому 
порядку, попередивши усі зацікавлені сторони, шляхом публікації інформації на сайті 
компанії http://prohost.maxnet.ua

http://prohost.maxnet.ua/

