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                                                  Обліково-звітна документація, згідно Положення 

                                                                                           про Медичний центр ТОВ  «Інститут Нейроімунології та Імунотерапії»,  

                                                                                         Затверджено Наказом ТОВ  «Інститут Нейроімунології та Імунотерапії»  

                                                                                                                                                                                 від 16.01.2019р. №14 

Директору ТОВ «Інститут Нейроімунології та Імунотерапії» 

Стефанишину В.М.                                                                        

від____________________________________________ 
 (прізвище, ім’я та по-батькові пацієнта)    

                                                               Паспорт: серія____ №________, виданий____________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 
                                                               (місце проживання пацієнта, контактний номер телефону)  

Заява 

 про надання згоди на обробку персональних даних 
Відповідно до закону України «Про обробку персональних даних» я даю Товариству з обмеженою 

відповідальністю «Інститут Нейроімунології та Імунотерапії» (надалі – ТОВ «ІНІ») свою  згоду    на: 

1) обробку  будь-яких персональних даних про мене, в тому числі: 

 Паспортних даних; 

 Даних свідоцтва про народження (одруження), документа, що посвідчує опіку (піклування) над пацієнтом; 

 Відомостей з виданих на моє ім’я документів про освіту, сімейний стан, склад родини тощо; 

 Відомостей з документів про стан мого здоров’я, результати діагностування, попереднього лікування; 

 Відомостей, які надаю про себе при заповненні особової картки пацієнта; 

 Контактних даних. 

2) використання при обробці персональних даних про мене будь-яких носіїв інформації, методів та технічних 

засобів збору, обробки та збереження інформації; 

3) включення персональних даних про мене до Бази даних пацієнтів медичного центру ТОВ «ІНІ»; 

4) використання персональних даних про мене з метою: 

- укладення та виконання договору про медичне обслуговування; 

- ведення обліку пацієнтів; 

- узагальнення та обліку результатів медичного втручання; 

- реалізації приписів діючого законодавства України, виконання яких вимагає використання моїх 

персональних даних; 

- використання персональних даних в будь-який інший спосіб без окремого погодження зі мною, якщо таке 

використання необхідне для досягнення  визначених статутом ТОВ «ІНІ» цілей діяльності товариства або 

реалізації чи захисту моїх прав, що не суперечать закону та не порушує мої інтереси; 

5) внесення змін до персональних даних про мене на підставі  будь-яких джерел інформації, що містять 

достовірні дані; 

6) передачу персональних даних про мене третій особі без попереднього чи наступного інформування мене 

про таку передачу; 

7) зберігання персональних даних про мене протягом 10 років після припинення дії договору на медичне 

обслуговування, якщо інші строки зберігання не встановлені законом. 

Зобов’язуюсь при зміні персональних даних надавати ТОВ «ІНІ»  в найкоротший строк  уточнену 

інформацію та підтверджуючі документи для внесення відповідних відомостей до Бази  персональних даних 

пацієнтів медичного центру ТОВ «ІНІ». 

«____»______________20__р.  Підпис ____________         _________________________ 
                                                                                                                    (П.І.Б.) 
(вкажіть прописом дату, коли ви підписали цей документ та поставили свій власний підпис) 

 
Відмітка про отримання даного документа представником ТОВ «Інститут Нейроімунології та Імунотерапії»              

 «____»______20__р. ________________    ________________________     _____________________ 

                                          (підпис)                         (посада)                                          (П.І.Б.)  
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