
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Політика конфіденційності 
 

Положення про захист персональних даних  

(політика щодо персональних даних) 

Центру репродукції людини клініка професора Феськова О.М. 
 

1. Загальні положення 

1.1. Центр репродукції людини клініка професора Феськова О.М., що діє відповідно до Закону 

України «Про інформацію» № 2657-XII від 02.10.1992 в  чинній редакції від 16.07.2020 року, Закон 

України «Про захист персональих даних» № 2297-VI від 01.06.2010 в чинній редакції  від 

20.03.2020 року, Закону України «Про доступ до публічної інформації» № 2939-VI від 13.01.2011 

в чинній редакції від 15.08.2020 та інших номативно-правових актів діючого законодавства 

України, та є адміністратором сайту (-ів) в телекомунікаційній мережі Internet: www.feskov.ua (далі 

«Сайт»), з метою недопущення несанкціонованого використання персональних даних, отриманих 

від кожного з відвідувачів (користувачів) Сайта, цим Положенням визначає Порядок поводження 

з персональними даними користувачів Сайту (далі - Положення). 

1.2. Положення розроблено з метою впорядкувати поводження з персональними даними 

користувачів Сайту і направлено на захист персональних даних та забезпечення дотримання 

законних прав та інтересів користувачів при обробці, добровільно наданих такими користувачами, 

персональних даних. «Центр репродукції людини клініка професора Феськова О.М.» забезпечує 

захист персональних даних при отриманні, зборі, систематизації, аналізі, зберіганні і, при 

необхідності передачі (надання доступу) в, визначених цим Положенням, межах відомостей, що 

становлять персональні дані для досягнення законних цілей діяльності Сайту. 

1.3. Персональні дані користувача - будь-яка інформація, що відноситься до конкретного 

користувача (суб'єкту персональних даних), надана їм добровільно, в тому числі: 

• Прізвище, ім'я, по батькові користувача; 

• Адреса електронної пошти користувача (e-mail); 

• Номер телефону користувача; 

• Інша інформація, надана про себе користувачем, на підставі якої можлива ідентифікація суб'єкта 

персональних даних. 

1.4. Відомості про персональні дані Користувача відносяться до числа конфіденційних (що 

становлять охоронювану законом таємницю Сайту). Режим конфіденційності щодо персональних 

даних знімається у випадках, передбачених законодавством. 

1.5. «Центр репродукції людини клініка професора Феськова О.М.» має право здійснювати з 

отриманими персональними даними користувачів всі законні необхідні дії, пов'язані виключно з 

досягненням мети, для якої створений і використовуються Сайт. 

2. Основні поняття 

Персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, надані такою 

особою добровільно, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована; 

Суб’єкт персональних даних - фізична особа, персональні дані якої обробляються; 
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Користувач - особа, яка здійснює з використанням телекомунікаційних каналів доступ до 

змісту і сервісів Сайту. 

Оператор - особа, яка самостійно або спільно з іншими особами організують і (або) 

здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, 

склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з 

персональними даними. 

Обробка персональних даних - будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що 

здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з 

персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, 

уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), 

знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних. 

Поширення персональних даних - дії, спрямовані на розкриття персональних даних 

невизначеному колу осіб. 

Надання персональних даних - дії, спрямовані на розкриття персональних даних певній 

особі або певного кола осіб. 

Блокування персональних даних - тимчасове припинення обробки персональних даних (за 

винятком випадків, якщо обробка необхідна для уточнення персональних даних). 

Знищення персональних даних - дії, в результаті яких стає неможливим відновити зміст 

персональних даних в інформаційній системі персональних даних і (або) в результаті яких 

знищуються матеріальні носії персональних даних. 

Знеособлення персональних даних - дії, в результаті яких стає неможливим без 

використання додаткової інформації визначити приналежність персональних даних конкретного 

суб'єкта персональних даних. 

Інформація - відомості (повідомлення, дані) незалежно від форми їх подання. 

Документована інформація - зафіксована на матеріальному носії шляхом документування 

інформація з реквізитами, що дозволяють визначити таку інформацію або її матеріальний носій. 

 

3. Обробка персональних даних 

3.1. Джерелом інформації про всі персональних даних користувача є безпосередньо сам 

користувач Сайту. Центр репродукції людини клініка професора Феськова О.М.  не отримує і не 

обробляє персональні дані з інших джерел. Реєструючись на Сайті Центру репродукції людини 

клініки професора Феськова О.М. або заповнюючи форму зворотного зв'язку, - користувач тим 

самим дає згоду на обробку його персональних даних для цілей надання інформаційних послуг. 

Користувач підтверджує права щодо створенного таким чином облікового запису. 

3.2. Центр репродукції людини клініка професора Феськова О.М. при обробці персональних даних 

зобов'язаний приймати необхідні правові, організаційні та технічні заходи для захисту 

персональних даних від несанкціонованого, неправомірного або випадкового доступу до них, 

знищення, перекручення, блокування, копіювання, надання, поширення персональних даних, а 

також від інших неправомірних дій у відношенні персональних даних: 

• обмеження і регламентація складу працівників, що мають доступ до персональних даних; 

• реалізація дозвільної системи доступу користувачів до інформаційних ресурсів, програмно-

апаратних засобів обробки і захисту інформації; 

• здійснення антивірусного контролю, запобігання впровадження в корпоративну мережу 

шкідливих програм (програм-вірусів) і програмних закладок; 

• виявлення вторгнень в корпоративну мережу Клініки професора Феськова, що порушують або 

створюють передумови до порушення встановлених вимог щодо забезпечення безпеки 

персональних даних; 

• резервне копіювання інформації; 

• організація пропускного режиму на территорию Центру репродукції людини клініка професора 

Феськова О.М.; 

3.3. При визначенні обсягу і змісту оброблюваних персональних даних Клініка професора 

Феськова керується Конституцією України, Законом України «Про захист персональих даних» № 

2297-VI від 01.06.2010 в чинній редакції  від 20.03.2020 року, Законом України «Про доступ до 

публічної інформації». 



3.4. Захист персональних даних користувача від неправомірного їх використання забезпечується 

Центром репродукції людини клінікою професора Феськова О.М. за рахунок її коштів в порядку, 

встановленому законом. 

 

4. Доступ до персональних даних 

Центр репродукції людини клініка професора Феськова О.М. зобов'язується забезпечувати 

недопущення несанкціонованого і нецільового доступу до персональних даних користувачів 

Сайту. При цьому санкціонованим і цільовим доступом до персональних даних користувачів 

Сайту буде вважатися доступ уповноважених Клінікою професора Феськова осіб рамках цілей 

діяльності і тематиці Сайту. 

Центр репродукції людини клініка професора Феськова О.М. зобов'язується не передавати 

особисті дані третім особам без згоди користувача, крім випадків, передбачених законодавством 

України. 

 

 

5. Права Суб’єкту персональних даних 

Особа, яка добровільно надає свої персональні дані має право отримувати інформацію, що 

стосується обробки персональних даних, має право оскаржити в уповноважений орган із захисту 

прав суб'єктів персональних даних або в судовому порядку неправомірні дії або бездіяльності 

Сайту при обробці і захисті його персональних даних. 

 

6. Інформаційні повідомлення 

Заповнивши форму зворотного зв'язку або зареєструвавшись на Сайті, або скориставшись іншим 

сервісом сайту, Суб’єкт персональних даних дає свою згоду на отримання інформаційних та 

рекламних розсилок за допомогою електронної пошти, SMS-повідомлень, а також за вказаною 

Користувачем номером телефону, щотижня або періодично. Для відкликання своєї згоди 

Користувач може звернутися з письмовою заявою до Центру репродукції людини клініки 

професора Феськова, або на адресу електронної пошти: 

info@feskov.ua, а також звернувшись за телефоном +38 (057) 760 46 66 
 


