
ЗГОДА на апрацоўку асабістых дадзеных 
1. Я, наведвальнік web-сайта ААТ «Гомсельмаш» www.gomselmash.by (далей – Сайт), 

свабодна, сваёй воляй і ў сваіх інтарэсах выказваю сваю згоду ААТ «Гомсельмаш», якое 
зарэгістравана па адрасе: 246004, г. Гомель, вул. Шашэйная, 41 (далей - Аператар), на 
апрацоўку маіх асабістых дадзеных, уключаючы збор, сістэматызацыю, захоўванне, 
змяненне, выкарыстанне, блакаванне, даванне, выдаленне асабістых дадзеных. 

2. Мэты апрацоўкі асабістых дадзеных, на якія я даю згоду: 
усталяванне з карыстальнікамі Сайта зваротнай сувязі 
3. Пералік асабістых дадзеных, на апрацоўку якіх я даю згоду: 
прозвішча, 
імя, 
імя па бацьку; 
месца жыхарства і (або) месца знаходжання; 
кантактны тэлефон; 
адрас электроннай пошты. 
4. Тэрмін апрацоўкі асабістых дадзеных: 5 гадоў. 
5. Я дазваляю апрацоўку асабістых дадзеных з выкарыстаннем сродкаў 

аўтаматызацыі. 
6. Я згодны на перадачу асабістых дадзеных упаўнаважанай асобе аператара 
СТАА «Беларускія хмарныя тэхналогіі» (220030, г. Мінск, вул. К. Маркса, 29, пам. 2) 

дзеля рэалізацыі мэты, на якую я даю згоду. 
7. Мне растлумачана, што ў адпаведнасці з Законам Рэспублікі Беларусь ад 

07.05.2021 № 999-З «Аб абароне персанальных дадзеных» (далей – Закон) я маю 
наступныя правы: 

7.1 на водгук згоды на апрацоўку асабістых дадзеных (артыкул 10 Закона); 
7.2 на атрыманне інфармацыі, якая тычыцца апрацоўкі асабістых дадзеных (артыкул 

11 Закона); 
7.3 на атрыманне інфармацыі аб даванні асабістых дадзеных трэцім асобам (артыкул 

12 Закона); 
7.4 патрабаваць унясення зменаў у асабістыя дадзеныя (артыкул 11 Закона); 
7.5 права патрабаваць спынення апрацоўкі асабістых дадзеных і (або) іх выдалення 

(артыкул 13 Закона); 
7.6 на абскарджанне дзеянняў (бяздзейнасці) і рашэння аператара, звязаных з 

апрацоўкай асабістых дадзеных (артыкул 15 Закона); 
7.7 на пакрыццё маральнай шкоды, нанесенай незаконнай апрацоўкай асабістых 

дадзеных (артыкул 19 Закона). 
8. Мне растлумачана, што рэалізаваць правы, названыя ў пунктах 7.1-7.5 я магу праз 

падачу аператару пісьмовай заявы па адрасе 246004, г. Гомель, вул. Шашэйная, 41; па 
пункту 7.6 праз зварот у Нацыянальны цэнтр абароны персанальных дадзеных Рэспублікі 
Беларусь, у парадку, устаноўленым заканадаўствам аб зваротах грамадзян і юрыдычных 
асоб; па пункце 7.7 праз зварот у суд. 

9. Я інфармаваны(а), што ў выпадку згоды мае асабістыя дадзеныя будуць 
апрацоўвацца аператарам у адпаведнасці з мэтай дадзенай згоды. 

10. Я інфармаваны(а), што ў выпадку маёй адмовы ад згоды аператар будзе 
вымушаны адмовіць мне ў апрацоўцы майго электроннага звароту. 

11. Я пацвярджаю, што прадстаўленыя асабістыя дадзеныя належаць мне, усе 
прадстаўленыя мной звесткі з’яўляюцца напэўнымі. 


