
Згода на обробку персональних даних

Проставивши відмітку на цій, або інших сторінках, я підтверджую, що
надаю добровільну та однозначну згоду Асоціації “Львівський кластер
інформаційних технологій та бізнес-послуг” (як Володільця бази даних)
на обробку, в тому числі передачу третім особам, вказаних мною даних
та вчинення всіх необхідних дій, які, відповідно до Закону України «Про
захист персональних даних» є обробкою моїх персональних даних, у
відповідності до мети їх обробки, а саме:

- з метою покращення користуванням профільного сайту Lviv IT Cluster,
та використання всіх переваг долучення до інформаційного простору
Lviv IT Cluster, зокрема в месенджері Telegram.

- з метою відносин у сфері реклами, маркетингу та збору
персональних даних у комерційних цілях, відносин у сфері статистики,
інших відносин, пов’язаних з обробкою персональних даних, згідно ст.
10 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. №
2297-VI відповідно до вимог Цивільного кодексу України,
Господарського кодексу України, Податкового кодексу України, Статуту
Товариства, інших нормативно-правових актів України та локальних
актів Володільця бази персональних даних;

- отримання мною звернень (повідомлень, запитів тощо) засобами
телефонного зв’язку (в тому числі SMS-розсилок), поштового зв’язку,
електронною поштою;

- здійснення рекламної та маркетингової діяльності Володільця
(включаючи, але не обмежуючись, такими діями, як направлення
інформаційних та/або рекламних повідомлень про акції чи спеціальні
пропозиції шляхом електронної розсилки, направлення смс або
голосових повідомлень, тощо).



Consent to the processing of personal data

Marking this page with tip, I confirm that I give my voluntary and
unambiguous consent to Lviv IT Cluster Association (as data processor) for
processing, including transfer to third parties of the data specified by me
and performance of all necessary actions according to legislation of
Ukraine, EU GDPR and federal laws of the USA, including:

- in order to improve the customer’s use of the profile site Lviv IT
Cluster, and use all the benefits of joining the information space of
Lviv IT Cluster, in particular, including the community of Lviv IT
Cluster in the messenger Telegram;

- for the purpose of relations in the field of advertising, marketing and
collection of personal data for commercial purposes, relations in the
field of statistics, other relations related to the processing of personal
data;

- receiving appeals (messages, inquiries, etc.) from any persons by
telephone (including SMS-mailings), mail, e-mail

- carrying out advertising and marketing activities of the data
processor (including, but not limited to, such actions as sending
information and / or advertising messages about promotions or
special offers by e-mail, sending SMS or voice messages, etc.)


