
/Переклад з литовської мови/ 
 

ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ 
 

Я надаю свою згоду, на обробку та використання моїх персональних даних, вказаних у             
моєму Резюме, з метою, у майбутньому отримати пропозиції щодо        роботи 
від компанії  
«ME transportas код юридичної особи 302493566, адреса: ул. Метало 12, ЛТ-02190, Вильнюс,            
Литва, адреса е-пошти: driver@girteka.eu (надалі – Компанія) та від підприємств, що пов'язані            
з цією Компанією*. 

Я надаю свою згоду на обробку та використання моїх персональних даних, вказаних в             
моєму Резюме, та пов'язаних з Компанією*, які було засновано у державах-членах ЄС,            
Російській Федерації, Україні та Республіці Білорусь, та використані ними, керуючись          
стандартними умовами захисту персональних даних, затвердженими Європейською Комісією,        
з метою надання мені у майбутньому пропозицій щодо роботи. 

Я проінформований, що при моєму зверненні до Товариства і пред'явленні документа, що             
посвідчує особу, або підтвердження моєї особистості в установленому законодавством порядку          
за допомогою електронних засобів зв'язку, які дозволяють належним чином ідентифікувати          
особу, я маю право ознайомитися зі своїми персональними даними, включаючи одержувачів           
даних, яким були передані персональні дані, вимагати виправити невірні, недостатньо докладні,           
неточні свої персональні дані, вимагати накладення обмежень на обробку персональних даних           
(за винятком зберігання) або вимагати знищення своїх персональних даних (в разі відкликання            
своєї згоди на їх обробку). Також у мене є право на переносимість даних (тобто я маю право                 
отримати свої персональні дані від Товариства або пов'язаних з Товариством підприємств або            
вимагати передачі моїх персональних даних вказаною мною оператору по обробці даних). Крім            
того, у мене є право заявити відмову від обробки персональних даних. 

Я проінформований, що у разі виникнення питань або скарг щодо обробки своїх            
персональних даних, я маю право звертатися у Компанію за такою адресою е-пошти:            
driver@girteka.eu. Також при виникненні скарг я маю право звернутися в наглядовий орган            
країни, де здійснюється обробка моїх персональних даних (перелік наглядових органів і їх            
контакти можна знайти за адресою:     
http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080). 

Також я проінформований, що у мене є право в будь-який момент відкликати свою згоду               
на обробку персональних даних, для чого мені потрібно подати Товариству відповідну заяву            
ел. поштою: driver@girteka.eu. 
 
 
 
Ознайомлений та згоден                

                                                                  Ім'я, прізвище, підпис, дата 
 
 
 
 

* Компанія та пов'язані з Компанією підприємства – це Компанія та всі інші юридичні особи, які безпосередньо                 
і / або опосередковано контролюються тими самими особами, які безпосередньо і / або опосередковано              
контролюють Компанію. 

http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080

