ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Ідентифікаційного комітету
питань науки
Протокол від «20»січня 2017 року № 2/17

з

ЗГОДА
на обробку персональних даних
Я _______________________________________________________________________,
(П. І. Б. повністю)
що фактично проживає за адресою _________________________________________________
_______________________________________________________________________________
документ, що посвідчує особу _____________________________________________________
даю згоду на обробку персональних даних Ідентифікаційним комітетом з питань науки та
Міністерством освіти і науки України на таких умовах:
1. Персональні дані оброблятимуться з метою перевірки мене на відповідність
вимогам, передбаченим статтею 21 Закону України «Про наукову і науково-технічну
діяльність» та Положенням про конкурс щодо обрання членів Наукового комітету
Національної ради з питань розвитку науки і технологій, затвердженим постановою Кабінету
Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1042.
2. Володільцями оброблятимуться такі персональні дані:
прізвище, ім’я, по батькові (повністю);
рік народження;
адреса реєстрації;
суб’єкт подання;
основне місце роботи (із зазначенням назви підприємства, установи, організації, їх
юридичної адреси) та посада на момент подання документів;
назва установи (установ), у якій (яких) науковець працює за сумісництвом;
спеціальність за документом про вищу освіту;
найвищий науковий ступінь;
найвище вчене звання;
дані щодо його наукової, науково-технічної, науково-педагогічної та (або) освітньої
діяльності;
перелік проектів, у тому числі міжнародних, у яких науковець брав участь як учасник
або керівник, із зазначенням років керівництва;
наявні електронні поштові скриньки.
3. Розпорядниками персональних даних є Ідентифікаційним комітетом з питань науки,
бульвар Т. Шевченка, 16, м. Київ–601, 01601, та Міністерство освіти і науки України,
пр. Перемоги, 10, м. Київ, 01135, тел. (044) 481-32-21, факс (044) 481-47-96, E-mail:
ministry@mon.gov.ua, код ЄДРПОУ 38621185.
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4. Володільці/розпорядники здійснюватимуть з персональними даними такі дії:
Міністерство освіти і науки України:
отримує та зберігає документи щодо кандидатів, які подаються суб’єктами подання на
конкурс;
забезпечує оприлюднення інформації щодо кандидатів, висвітлення якої на офіційних
веб-сайтах Кабінету Міністрів України та МОН передбачено Положенням про конкурс щодо
обрання членів Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій;
Ідентифікаційний комітет з питань науки:
розглядає документи щодо кандидатів та має право здійснювати перевірку
інформації, викладеної в них, на предмет нерозповсюдження на кандидатів обмежень,
визначених частиною шостою статті 21 Закону України «Про наукову і науково-технічну
діяльність», а також чи не працюють вони в одній науковій установі, об’єднанні наукових
установ, підрозділі (факультеті, інституті) вищого навчального закладу з членами
Ідентифікаційного комітету та не є з ними близькими особами відповідно до Закону України
«Про запобігання корупції»;
формує перелік кандидатів, які були висунуті і подали заяву із згодою на участь у
конкурсі, та перелік осіб, обраних до складу Наукового комітету, для їх подальшого
оприлюднення на офіційних веб-сайтах Кабінету Міністрів України та МОН.
5. Згода надається на термін, необхідний для досягнення мети, зазначеної в п. 1, та
може бути відкликана за заявою, направленою володільцю персональних даних.

__________________________________
Прізвище, ім’я, по батькові (повністю)
«_____»___________ 20__ р.

_______________________
(підпис)

