
 

 

 

 

 

 

 

 

Інформована згода 

на ведення комунікації за допомогою електронної пошти, використовуючи прості, 
незашифровані листи 

 

Aktenzeichen Familienname, Vorname, Geburtsdatum 

  

 

I. Пояснюючий коментар 

Центр зайнятості району Варендорф серйозно ставиться до захисту персональних даних і тому ми хочемо 

проінформувати вас про захист ваших даних у нашій компанії. 
 

Якщо ви ведете комунікацію з працівниками центру зайнятості, використовуючи незашифровану електронну 

пошту або надсилаєте документи за допомогою неї, існує ризик несанкціонованого доступу, дублювання та 

фальсифікації даних сторонніми сторонами. Незважаючи на всі вжиті нами заходи безпеки, центр зайнятості 
не може на це вплинути. Законодавчі вимоги щодо захисту даних та ІТ-безпеки у разі використання такого 

засобу комунікації не будуть дотримуватися. 

 

З огляду на вищезазначене центр зайнятості вестиме комунікацію з вами тільки за допомогою пошти або 

телефону і відповідатиме вам на електронну пошту тільки в тому разі, якщо ви самі перші написали 

працівникам центру зайнятості, використовуючи електронну пошту. 
 

Однак, якщо в майбутньому ви захочете вести комунікацію або отримувати відповіді від центру зайнятості, 
використовуючи прості, незашифровані електронні листи, така комунікація буде можлива тільки з вашої згоди. 

Ця інформована згода надається добровільно і може бути відкликана вами в будь-який час, повідомивши нас 

про це у довільній формі. У цьому разі подальша комунікація з вами буде знову вестися за допомогою 

телефону або пошти. 

 

Ми використовуємо ваші контактні дані виключно з метою комунікації між вами та центром зайнятості. Ми не 

передаємо ці дані третім особам. 

 

II. Інформована згода 

«Я, ___________________________________________, дата народження ________________, цим 

погоджуюся, що Центр зайнятості району Варендорф може зв’язуватися зі мною, використовуючи прості, 
незашифровані листи електронною поштою, та надіслати мені за необхідності інформацію/документи таким 

чином. Мені відомо, що електронні листи, які будуть надсилатися мені таким чином, будуть містити 

персональні дані. Мені відомо про ризики, пов’язані з надсиланням таких електронних листів, зокрема щодо 

несанкціонованого доступу та використання інформації, що міститься в них, третіми сторонами. 

 

Я також погоджуюся, що Центр зайнятості району Варендорф надсилатиме мені офіційні документи, до яких 

не застосовується вимога щодо надання їх у письмовій формі, за допомогою простих, незашифрованих листів 

електронною поштою. 

 

Для зв’язку зі мною Центр зайнятості району Варендорф може використовувати вказані нижче адреси 

електронної пошти:» 

Адреса електронної пошти 

 

 

III. Підпис 

Місце і дата Підпис (за необхідності – підпис законного представника) 

  


