
ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ 

ք. _______________________  «___» _________________ 20___թ. 

Անձնական տվյալների սուբյեկտը՝ 

__________________________________________________________________________ 
(լրիվ անունը, հայրանունը, ազգանունը) 

_________________________________________________________________________ 

_________________________ սերիա ________________№_________ տրված________ 
անձը հաստատող հիմնական փաստաթղթի տեսակը 

_________________________________________________________________________ 
(երբ և ում կողմից) 

բնակվող հետևյալ հասցեում՝ _______________________________________________ 

Ի դեմս անձնական տվյալների սուբյեկտի ներկայացուցչի (լրացվում է անձնական 

տվյալների սուբյեկտի ներկայացուցչից համաձայնություն ստանալու դեպքում) 

__________________________________________________________________________ 
(լրիվ անունը, հայրանունը, ազգանունը) 

_________________________________________________________________________ 

_________________________ սերիա ________________№_________ տրված________ 
անձը հաստատող հիմնական փաստաթղթի տեսակը 

_________________________________________________________________________ 
(երբ և ում կողմից) 

բնակվող հետևյալ հասցեում՝ _______________________________________________ 

գործող անձնական տվյալների սուբյեկտի անունից 

________________________________________________________ հիման վրա 
(լիազորագրի կամ ներկայացուցչի լիազորությունները հաստատող այլ փաստաթղթի համարը) 

որոշում եմ ընդունում իմ անձնական տվյալների տրամադրման վերաբերյալ և 

համաձայնություն եմ տալիս դրանց մշակման վերաբերյալ ազատ, իմ կամքով և իմ 

շահերից ելնելով - 

Անձնական տվյալների սուբյեկտի համաձայնությունը ստացած օպերատորի 

անվանումը և հասցեն՝ 

«ԲԼՍ Ինտերնեշնլ Սերվիսես» ք. Երևան, Վարդանանց փող., շ. 14/1:  

Անձնական տվյալների մշակման հետևյալ նպատակով՝ 

կատարելու Իսպանիայի մուտքի վիզայի համար դիմող ֆիզիկական անձանց 

(անձնական տվյալների սուբյեկտների) հանձնարարությունը՝ հիմնված անձնական 

տվյալների օպերատորի հետ պարզ գրավոր ձևով կնքված գործակալական 

պայմանագրի վրա՝ տվյալ անձանց կողմից վիզաներ ստանալու համար նշված 

օտարերկրյա պետության դիվանագիտական ներկայացուցչություն փաստաթղթերի 

փաթեթը հանձնելու վերաբերյալ: 

Անձնական տվյալների ցանկը, որոնց մշակման վերաբերյալ տրվում է անձնական 

տվյալների սուբյեկտի համաձայնությունը. 



անուն, հայրանուն, ազգանուն, ծննդյան ամսաթիվ; ծննդավայր; հասցե; 

քաղաքացիություն, ընտանեկան դրություն; տվյալներ երեխաների մասին; 

կրթություն; աշխատանքային գործունեության տեղեկություններ; եկամուտներ; 

լուսանկարներ; սեռ; կոնտակտային հեռախոսահամար; էլեկտրոնային փոստի 

հասցե; անձնագրային տվյալներ՝ ա) փաստաթղթի տեսակը; բ) փաստաթղթի սերիան 

և համարը; գ) փաստաթուղթը տված մարմինը; անվանումը; ծածկագիրը; դ) 

փաստաթղթի տրման ամսաթիվը: 

Օպերատորի հանձնարարությամբ անձնական տվյալների մշակում իրականացնող 

անձի անվանումը և հասցեն (եթե մշակումը հանձնարարվի այդպիսի անձի)՝ 

__________________________________________________________________________ 

Անձնական տվյալների հետ գործողությունների ցանկը, որոնք կատարելու համար 

տրվում է համաձայնությունը, օպերատորի կողմից օգտագործվող անձնական 

տվյալների մշակման եղանակների ընդհանուր նկարագիրը՝ 

Վերոնշյալ անձնական տվյալների մշակումը կիրականացվի անձնական տվյալների 

խառը մշակման միջոցով (անձնական տվյալների հավաքում, համակարգում, 

կուտակում, պահպանում, ճշգրտում (թարմացում, օգտագործման փոփոխում, 

տարածում), այդ թվում՝ փոխանցում), դիմազրկում, արգելափակում, ոչնչացում): 

Ժամկետը, որի ընթացքում գործում է անձնական տվյալների սուբյեկտի 

համաձայնությունը, ինչպես նաև դրա հետկանչի եղանակը, եթե դաշնային օրենքով 

այլ բան սահմանված չէ՝ 

Սուբյեկտի անձնական տվյալները ենթակա են պահման ՀՀ օրենսդրությամբ 

սահմանված ժամկետների ընթացքում: Անձնական տվյալները ոչնչացվում են՝ 

անձնական տվյալների մշակման նպատակին հասնելուն պես; «ԲԼՍ Ինտերնեշնլ 

Սերվիսես» լուծարման կամ վերակազմակերպման դեպքում, անձնական տվյալների 

սուբյեկտի՝ իր անձնական տվյալների մշակման դադարեցման մասին պահանջով 

գրավոր դիմումի հիման վրա (օպերատորը կդադարեցնի այդպիսի անձնական 

տվյալների օգտագործումը 3 (երեք) աշխատանքային օրվա ընթացքում, որի մասին 

անձնական տվյալների սուբյեկտին գրավոր ծանուցում կուղարկվի 10 (տասը) 

աշխատանքային օրվա ընթացքում: 

Անձնական տվյալների սուբյեկտի ստորագրությունը՝ 

____________________________________________________________________________ 

 


