ЗГОДА
на обробку персональних даних
Я, ______________________________________________________________________, народився «___» _________
_______ року, паспорт серії ____ номер _________, відповідно до ЗУ «Про захист персональних даних», Цивільного
кодексу України, ЗУ «Про рекламу», надаю згоду _____________________________________ та іншим
афілійованим, дочірнім компаніям PepsiCo Inc., а також тим, прямим чи опосердкованим власником яких є PepsiCo
Inc. (далі – Компанія) на збір, зберігання, обробку, використання, а при необхідності - на видалення (знищення),
передачу на умовах конфіденційності третім особам (дочірнім структурам і підрозділам компанії PepsiCo Inc.,
аудиторам або іншим уповноваженим особам, які отримують дані на законних підставах) моїх особистих
персональних даних в картотеках та/або за допомогою інформаційно-телекомунікаційної системи бази
персональних даних працівників підприємства з цілями: ведення кадрового діловодства, підготовки відповідно до
вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань персоналу, захисту активів і
інтересів компанії, підготовки внутрішніх документів підприємства з питань реалізації визначених законодавством
і колективним договором прав та обов'язків компанії і співробітників, без необхідності окремого інформування про
вчинення кожного з таких дій. Підтверджую поширення умов цієї згоди на відносини між мною і Компанією, які
виникли з моменту виникнення таких відносин та/або вступу в силу Закону України «Про захист персональних
даних».
Згоден, за своїм вибором, при зміні моїх персональних даних надавати до відділу кадрів Компанії уточнену
інформацію та подавати оригінали відповідних документів для внесення моїх нових особистих даних до бази
персональних даних працівників Компанії.
Також, даю свою згоду Компанії та/або третім особам, що діють за дорученням Компанії, на:
- знімання мене на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку, а також оприлюднення фотографій, відеоматеріалів, створених
в процесі зйомки (далі - Фотографії, Відеоматеріали) і моїх зображень, зафіксованих на Фотографіях,
Відеоматеріалах (далі - Зображення), тобто на здійснення дій, які вперше роблять Зображення, Фотографії та
Відеоматеріалів доступними для загального відома шляхом їх опублікування, в тому числі в засобах масової
інформації, публічного показу, публічного виконання, повідомлення в ефір, по кабелю, в мережі Інтернет або будьяким іншим способом;
- подальше використання Зображень, Фотографій, Відеоматеріалів, включаючи їх відтворення, копіювання,
поширення, доведення до загального відома, обробку, а також їх використання в будь-який інший законний спосіб;
- передачу прав на використання Зображень, Фотографій, Відеоматеріалів будь-яким не забороненим законом
способом третім особам.
Я визнаю за Компанією право використовувати Фотографій, Відеоматеріалів, Зображень повністю та/або частково,
в кольорі або без, в різних форматах і масштабах, в поєднанні з будь-яким текстом, зображеннями інших осіб і
предметів, іншими фотографіями і малюнками, в будь-яких законних цілях, на території будь-яких країн світу без
обмеження в часі. У зв’язку з зазначеним вище на виплату винагороди не претендую.
«______» _____________ ___________

____________

___________________________________________

(підпис)

(прізвище, ініціали)

Я, ________________________________________________________________________________________________,
(прізвище ім’я по батькові)

повідомляю, що отримав повідомлення про занесення інформації про мене до бази персональних даних Компанії
з цілями: ведення кадрового діловодства, підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної,
адміністративної та іншої інформації з питань персоналу, захисту активів і інтересів компанії, підготовки внутрішніх
документів підприємства з питань реалізації визначених законодавством і колективним договором прав та
обов'язків компанії і співробітників, а також поінформовано про мої права, встановлені Законом України «Про
захист персональних даних » і про осіб, яким мої дані передаються, для досягнення встановленої мети.
«______» _____________ ___________

____________
(підпис)

