
ЗРАЗОК ФОРМИ 

 

Комісії з добору кандидатів для 

призначення членами Вищої 

кваліфікаційної комісії суддів України  

 

кандидата для призначення членом Вищої 

кваліфікаційної комісії суддів України 

___________________________ 

___________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

 

 

ЗГОДА 

на обробку персональних даних та  

оприлюднення поданих копій документів 

 

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

народився(лась) "_____"______________ ______ року, документ, що посвідчує 

особу _________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________, 

шляхом підписання цього тексту, відповідно до Закону України від 1 червня 

2010 року № 2297-VI "Про захист персональних даних", даю згоду Державній 

судовій адміністрації України, конкурсній комісії, утвореній Головою Державної 

судової адміністрації України для добору кандидатів для призначення членами 

Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, на обробку моїх персональних 

даних на таких умовах:  
 

1. Персональні дані оброблятимуться з метою виконання вимог Закону 

України "Про судоустрій і статус суддів" в частині проведення добору кандидатів 

для призначення членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. 
 

2. Володільцем/розпорядником оброблятимуться такі персональні дані:  
дата та місце народження; громадянство; стать; дата і підстави зміни імені 

(прізвища, власного імені, по батькові); стан здоров’я; навчання в учбових 

закладах, одержана кваліфікація і спеціальність; науковий ступінь, вчене звання; 

нагороди; відношення до військового обов’язку; робота, у тому числі в минулому 

та на громадських засадах, проходження служби в органах МВС та військової 

служби в Збройних Силах України (інших військових формуваннях); 

ідентифікаційний код; доходи; корпоративні права; паспортні дані; притягнення 

до адміністративної та кримінальної відповідальності, судимість, її зняття і 

погашення; електронні ідентифікаційні дані (номери телефонів, електронні адреси 

тощо), запис зображення (фото та інші); адреса за місцем фактичного проживання 

та державної реєстрації; родинний стан, короткі відомості (прізвище, ім’я, по 

батькові, дата і місце народження, освіта, громадянство, посада і місце роботи, 

місце проживання) про найближчих родичів та найближчих родичів подружжя. 



 

3. Володільцем/розпорядником персональних даних є: Державна судова 

адміністрація України, конкурсна комісія з добору кандидатів для призначення 

членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 
 

4. Володілець/розпорядник здійснюватиме з персональними даними 

такі дії: прийматиме документи із вмістом персональних даних; реєструватиме в 

автоматизованій системі діловодства Державної судової адміністрації України; 

скануватиме; ксерокопіюватиме; оприлюднюватиме на офіційному сайті 

Державної судової адміністрації України (www.dsa.gov.ua); формуватиме в 

особові справи та зберігатиме в безпечних умовах з обмеженим доступом; 

опрацьовуватиме під час проведення публічного конкурсу. 

 

5. Усі документи, подані кандидатом для призначення членом Вищої 

кваліфікаційної комісії суддів України (крім копії документа, що посвідчує особу 

та підтверджує громадянство України; довідки медичної установи про стан 

здоров’я кандидата із висновком щодо його придатності до роботи на посаді, 

пов’язаній із виконанням функцій держави; копії військового квитка) 

оприлюднюватимуться на офіційному сайті Державної судової адміністрації 

України. 

 

Даю згоду на оприлюднення поданих мною копій документів з урахуванням 

пункту п’ятого цієї згоди. 

 

 

 

 

 

 

 

«____»___________ 20__ року  _____________  __________________ 
(підпис)    (ініціали, прізвище) 

 

http://www.dsa.gov.ua/

