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Тількі для внутрішнього використання Конс. №

Прізвище

По-батькові

Адреса реєстрації

Район

Район

Місто/населений пункт

Місто/населений пункт

№ будинку

№ будинку

№ квартири

№ квартири

Вулиця

Вулиця

Адреса проживання

Контактний телефон (дом., роб.):

Паспорт серія №

Адреса електронної пошти**

Ваш попередній Консультантський №

Так

Модуль «Мій вибір»

*Вказуючи номер мобільного телефону, я даю свою згоду на отримання безкоштовної sms-розсилки. 
**Вказуючи адресу своєї електронної пошти, я даю згоду на отримання електронних повідомлень як зазначено в п.16 Розділу А нижче.

Доставка

АДРЕСА ДОСТАВКИ

Область     Місто     Вулиця 
№ будинку  Корпус             Квартира           Код   Поверх                Телефон 
Час доставки (тільки для Києва!)       11:00-16:00       16:00-19:00       19:00-22:00
Доставка до запитання, доставка «Новою поштою» (3% від суми, але не менше ніж 15 грн.): грн. 
Доставка «Укрпоштою» в будь-який населений пункт (2% від суми, але не менше ніж 15 грн.) грн. 
Доставка по Києву – адресна та в постомати (25.00 грн.)
Адресна доставка по Україні (4% від суми, але не менше ніж 15 грн.), грн.                                  Всього до сплати, грн. 

Ні

1-е замовлення на 1 б.о. та більше

Вікно видачі

Індекс

Виданий

Реєстраційний номер облікової картки платника 
податків (ідентифікаційний номер)

Номер і дата Виписки з ЄДР/Свідоцтва про держ. 
реєстрацію ФОП:

Якщо так, то коли було розірвано Угоду?

Під яким прізвищем Ви були зареєстровані?

Спосіб отримання Стартового набору:

Прізвище Лідера, в Бізнес-Групі якого Ви були зареєстровані

ТОВ «Мері Кей (Україна) Лімітед», вул. Нововокзальна, 2,

м. Київ, Україна, 03038

Рахунок № 26002426486 в АТ «Райффайзен Банк Аваль», м. Київ

МФО 380805, ЄДРПОУ 24733492

Тел.: 0 (44) 207-01-02, e-mail: ukhelpdesk@mkcorp.com

Зоря-Яценко В.А.                                       (підпис)

Генеральний директор (печатка)

Дата

ГОЛОВНИЙ ОРГАНІЗАТОР

Конс. №

Прізвище, ім’я
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ОСОБИСТІ ДАНІ

БЛАНК СТАРТОВОГО НАБОРУ

Прізвище, ім’я, по-батькові

____________________________

(підпис)

Дата 

НЕЗАЛЕЖНИЙ ЛІДЕР БІЗНЕС-ГРУПИ

Номер Бізнес-Групи

Прізвище, ім’я

Чи були Ви раніше Консультантом з краси 
компанії «Мері Кей»?

МОБІЛЬНИЙ ТЕЛЕФОН*:

Ім’я

Дата народження

поштовий індекс

поштовий індекс

область

область

код домашній робочий

день/місяць/рік

КОНСУЛЬТАНТ З КРАСИ

АДРЕСА, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Дата видачі
день/місяць/рік

місяць/рік

ПІБ вашої довіреної особи

для доставки «Укрпоштою»

1
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1. Сприяти реалізації та продавати продукцію Mary Kay® тільки кінцевим споживачам та не продавати або не виставляти таку продукцію на підприємствах 
роздрібної торгівлі чи побутового обслуговування, включаючи продаж в мережі Інтернет оптом, в роздріб та на аукціонних сайтах. Консультант з краси 
погоджується продавати продукцію Mary Kay® виключно на території України, від свого імені та за свій власний рахунок шляхом, поміж іншої активності, 
регулярного проведення класів по догляду за шкірою та демонстрації продукції.

2. Продавати та просувати продукцію Компанії виключно у відповідності до цієї Угоди та не передоручати або ніяким чином не передавати права продажу, 
надані цією Угодою, будь-якій іншій людини, компанії або юридичній особі.

3. Забезпечити кожному споживачеві отримання Гарантії якості «Мері Кей» якнайшвидше та за першою вимогою. Консультант з краси усвідомлює, що 
Компанія повністю гарантує якість продукції або гарантує повернути кошти за кожний продукт Mary Kay®, проданий Консультантом з краси кінцевому 
споживачеві.

4. Проявляти порядність, чесність та відповідальність в операціях з Компанією, споживачами та іншими Незалежними Консультантами з краси «Мері Кей». 
Проводити презентації продукції Mary Kay® у відкритій та щирій манері, звільнити Компанію від відповідальності за збитки, що мали місце в результаті 
надання недостовірної інформації Консультантом з краси.

5. Не використовувати торговельні марки та знаки на товари і послуги Mary Kay, комерційне (фірмове) найменування, авторські права та інші права 
інтелектуальної власності Компанії, в будь-якому вигляді (включаючи, але не обмежуючись, в мережі Інтернет) без отримання письмового дозволу від 
Компанії, за винятком, коли Компанією заздалегідь затверджено таке використання торговельної марки або знаків в рекламних матеріалах. Консультант з 
краси усвідомлює, що нічого з викладеного в цьому пункті або в цій Угоді, не може бути використано в якості ліцензії на використання торговельного знаку 
«Мері Кей» або комерційного (фірмового) найменування. Консультант з краси усвідомлює, що Консультант з краси не має права виставляти, просувати 
або продавати продукцію Mary Kay® на підприємствах роздрібної торгівлі чи побутового обслуговування будь-якого типу (включаючи продаж в мережі 
Інтернет оптом, в роздріб та на аукціонах) і це зобов’язання зберігається і після розірвання цієї Угоди.

6. Забезпечити реєстрацію Консультанта з краси у відповідних органах як самостійну фізичну особу, яка здійснює свою підприємницьку діяльність без 
заснування юридичної особи, включаючи реєстрацію відповідними податковими органами, у тому числі, реєстрацію платника ПДВ, та отримати всі ліцензії 
та торгові патенти, необхідні для здійснення діяльності Консультанта з краси у відповідності з цією Угодою. Своєчасно надавати податковим органам 
вичерпний звіт про всі доходи, отримані в результаті діяльності, яку здійснює Консультант з краси згідно з цією Угодою, та нести виключну відповідальність 
за виплату всіх внесків (по пенсійному забезпеченню, страхуванню здоров’я, соціальному страхуванню, у фонд зайнятості та інших подібних внесків), 
податку на доходи фізичних осіб, податку на додану вартість, а також інших внесків, податків та мит, які можуть стягуватись з фізичних осіб, які займаються 
підприємницькою діяльністю без заснування юридичної особи. Дотримуватись всіх законодавчих та нормативних актів, які регулюють діяльність 
Консультанта з краси за цією Угодою як самостійної фізичної особи, що здійснює підприємницьку діяльність, включаючи антиспам, недоторканність 
приватного життя та інші нормативні акти про захист прав споживачів.

7. Купувати Стартовий набір та всю продукцію Mary Kay® виключно у Компанії. Що всі замовлення, які передаються Консультантом з краси, повинні 
супроводжуватись оплатою, здійсненою у повному обсязі та у порядку, прийнятному для Компанії та у відповідності до законодавства України про 
валютне регулювання. Всі замовлення, які передаються Консультантом з краси, підлягають акцепту Компанією. Консультант з краси бере на себе 
відповідальність за будь-які ризики, пов’язані із продажом продукції.

8. Продавати продукцію Mary Kay® в якості незалежного контрагента та особи, яка здійснює підприємницьку діяльність. Консультант з краси не виступає 
в якості партнера у спільному підприємстві, агента по договору про франчайзинг, партнера, агента або працівника Компанії і не має права зв’язувати 
Компанію будь-якими боргами, зобов’язаннями або відповідальністю. Консультант з краси усвідомлює, що всі Незалежні Консультанти з краси є 
незалежними підприємцями та підпадають під дію цього пункту.

9. Надавати відкриту та правдиву інформацію про можливості ведення бізнесу в якості Незалежного Консультанта з краси, нести відповідальність за те, що 
кожний представлений потенційний Консультант з краси буде не молодшим 16 років, отримає всі необхідні інструкції і буде забезпечений матеріалами 
для діяльності в якості Консультанта з краси «Мері Кей» після укладання Угоди з Незалежним Консультантом з краси, підписаної таким потенційним 
Консультантом з краси та затвердженої Компанією. Всі замовлення, що розміщуються Незалежним Консультантом з краси, вважаються додатками до цієї 
Угоди.

10. В якості Консультантів з краси можуть виступати лише особи, які постійно проживають на території України або інших країн, список яких може періодично 
затверджуватись Компанією у письмовій формі. Особи, які проживають в інших країнах, повинні бути зареєстровані як суб’єкти підприємницької діяльності 
в Україні, щоб діяти в якості Консультантів з краси.

11. Будь-які суми, що можуть бути сплаченими Компанією Консультанту з краси, можуть бути зменшеними Компанією (і) на кількість сум, попередньо 
виплачених Компанією Консультанту з краси у зв’язку з придбанням продукції Mary Kay®, яка потім була повернута та викуплена Компанією у будь-якого 
Консультанта з краси, що розриває Угоду, та (іi) на суму заборгованості Консультанта з краси перед Компанією, у відповідності з діючим законодавством 
України.

12. Компанія залишає за собою право забезпечити продовження обслуговування замовників продукції Mary Kay® через інших активних Незалежних 
Консультантів з краси, якщо Консультант з краси розірве цю Угоду або припинить діяльність у якості Незалежного Консультанта з краси з будь-якої іншої 
причини.

13. Компанія має право вказувати прізвище, ім’я, по-батькові, номери телефону, адресу електронної пошти Консультанта з краси у відповідь на запит клієнта про 
послуги Консультанта з краси у регіоні, в якому здійснюється діяльність Консультанта з краси; якщо така інформація не підлягає розголошенню, Консультант з 
краси має письмово повідомити Компанію за адресою, вказаною  вище, про те, що розголошення такої інформації для нього не бажано. Розголошення такої 
інформації в жодному разі не вимагає від Консультанта з краси зв’язуватись з клієнтом. Компанія має право надавати іншим Консультантам з краси у разі 
необхідності інформацію стосовно імені Консультанта з краси, електронної адреси, поштової адреси, телефонного номера та будь-яку іншу інформацію щодо 
ведення Незалежним Консультантом з краси бізнесу з Компанією «Мері Кей» в контексті продажу продукції «Мері Кей» та задля виконання зобов’язань за 
даною Угодою. Консультант з краси погоджується надавати Компанії своє точне ім’я, поштову адресу, адресу електронної пошти та номер телефону, а також у 
письмовому вигляді сповіщати Компанію про всі зміни такої інформації стосовно імені, адреси (або адрес) та номерів телефону Консультанта з краси.

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ТА ПОЛОЖЕННЯ

А. НЕЗАЛЕЖНИЙ КОНСУЛЬТАНТ З КРАСИ (НАДАЛІ – «КОНСУЛЬТАНТ З КРАСИ») ПОГОДЖУЄТЬСЯ З НАСТУПНИМ:

2

Викласти Умови та Положення Угоди, складеної між Незалежним Консультантом з краси (надалі «Консультант з краси») та ТОВ «Мері Кей (Україна) Лтд.», 
вул. Нововокзальна, 2, м. Київ, 03038 (надалі «Компанія») наступним чином:
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14. Компанія має право друкувати у своїх публікаціях, призначених для Незалежних Лідерів Бізнес-Груп та Незалежних Консультантів з краси, інформацію 
про обсяги продажів, здійснених Консультантом з краси, або Бізнес-Групи, членом якої являється Консультант з краси, а також будь-яку іншу інформацію 
стосовно діяльності Консультанта з краси, опублікування якої Компанія буде вважати за доцільне для розвитку своєї діяльності; якщо така інформація не 
підлягає розголошенню, Консультант з краси має письмово повідомити Компанії за адресою Компанії, викладеною вище, про те, що розголошення такої 
інформації не бажане для нього. У випадку, якщо Консультант з краси приймає рішення і належним чином повідомляє Компанію про те, що використання 
такої інформації Компанією для нього небажане, Консультант з краси не допускається до участі в будь-яких спеціальних мотиваційних програмах, 
організованих Компанією, а також не має права отримувати будь-які грошові або негрошові нагороди.

15. Компанія має право у будь-який час змінювати запропоновані роздрібні ціни, плату за доставку та умови до спеціальних мотиваційних програм. Компанія 
зобов’язується надати Консультанту з краси письмове попередження не менш ніж за 10 (десять) днів у разі: а) внесення змін в умови спеціальних 
мотиваційних програм; б) підвищення запропонованих роздрібних цін; в) підвищення плати за доставку. Відповідне повідомлення має бути розміщено на 
сайті Компанії www.marykayintouch.ua.

16. Дотримуватись всіх умов, правил та інструкцій по застосуванню інструментів та послуг, які надаються Компанією, та які Консультант з краси використовує 
для ведення бізнесу з Компанією «Мері Кей».

17. Компанія може зв’язуватись з Консультантом з краси по електронній пошті, текстовими повідомленнями або по телефону щодо питань продажу продукції 
Mary Kay®, послуг та можливостей, пов’язаних з веденням Консультантом з краси бізнесу  «Мері Кей». Консультант з краси може відмовитись від 
отримання такої маркетингової кореспонденції на власну електронну адресу або на телефон, надіславши електронне повідомлення на адресу 
ukhelpdesk@mkcorp.com.

1. Надати знижку на запропоновані роздрібні ціни (з урахуванням податку на додану вартість) для продукції, вказаної в Секції 1 діючого Бланку замовлення 
Консультанта з краси, на замовлення, що відповідають 1 (одній) базовій одиниці або більше. Розмір базової одиниці вказаний у діючому Бланку 
замовлення Консультанта. Така знижка не може застосовуватись до зразків продукції, демонстраційних пробників, літератури, сувенірної продукції, 
рекламних зразків та будь-якої іншої продукції, вказаної в Секції 2 діючого Бланку замовлення Консультанта з краси.

2. Надати Консультанту з краси щомісячну знижку, відповідно Додатку № 1, за продажі в межах своєї особистої Групи (додаткову знижку), що нараховується 
на майбутні оптові закупки продукції.

3. Компанія не встановлює будь-яких географічних або територіальних обмежень для Консультанта з краси, який має на меті створення своєї Групи в межах 
України.

4. Після розірвання цієї Угоди, Компанія має право викупити всю непродану Консультантом з краси продукцію Mary Kay® у розмірі 100% оптової ціни, з 
урахуванням ПДВ. Продукція, яка може бути викуплена Компанією, має бути з Секції 1 діючого Бланку замовлення Консультанта з краси, та відповідати 
наступним вимогам:

a) Продукція жодним чином не знаходиться у заставі та не обіцяна іншим особам;
b) Продукція була придбана Консультантом з краси у Компанії не раніше 1 (одного) року до моменту її повернення;
c) Не була придбана під час виконання умов програм визнання, під час якої Консультант з краси отримала оподатковувану нагороду, не була придбана 
в період, коли Консультант з краси мала статус Незалежного Лідера Бізнес-Групи або виконувала кваліфікаційну програму на здобуття статусу 
Незалежного Лідера Бізнес-Групи, та не входила до складу замовлення на 100 базових одиниць або вище за одну добу;
d) Продукція не використовувалась, має неушкоджену упаковку та товарний вигляд;
e) Під час повернення до Компанії або до іншого місця, вказаного Компанією в письмовій формі, була здійснена передплата за вартість перевезення, 
наданий список продукції, відповідний рахунок-фактура та документ, що підтверджує факт покупки.
Будь-яка заборгованість Консультанта з краси перед Компанією може бути вирахувана з цієї суми. Незалежний Консультант з краси, яка повертає 
продукцію до Компанії, не може знов отримати статус Незалежного Консультанта з краси.

5. Компанія не має права здійснювати безпосередній продаж продукції замовникам Консультанта з краси без надання Консультанту з краси додаткової 
знижки, згідно з Додатком № 1, за умови, що Консультант з краси залишається в статусі Незалежного Консультанта під час такого продажу.

1. Ця Угода набирає чинності з дати її затвердження Компанією за умови, що Консультант з краси повинен бути належним чином зареєстрований в якості 
особи, яка здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи (тобто, в якості незалежного підприємця), і є чинною до 31 грудня 
того ж самого року; дія цієї Угоди буде автоматично продовжуватись з 1 січня кожного наступного року на додатковий термін тривалістю в 1 (один) 
рік, за умови, що дію цієї Угоди може бути припинено Консультантом з краси або Компанією з негайним вступом припинення в силу при будь-якому 
порушенні її положень, або у будь-який час та з будь-якої причини шляхом відправлення попереднього письмового повідомлення не менше ніж 
за 30 (тридцять) днів до моменту припинення Угоди, що починають відраховуватися з дати відправлення такого повідомлення. Крім того, ця Угода 
автоматично припиняє свою дію без попереднього повідомлення Консультанту з краси з моменту припинення його належної реєстрації в якості особи, 
яка здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, або втрати ним статусу незалежного підприємця іншим чином.

2. Ця Угода автоматично припиняє свою дію без додаткових повідомлень Консультанту з краси, якщо Консультант з краси не розміщує хоча б одне 
оптове замовлення продукції Mary Kay® з Секції 1 діючого Бланку замовлення, яке б дорівнювало як мінімум 1 (одній) базовій одиниці за період, 
що перевищує 1 (один) рік з місяця розміщення останнього такого замовлення Консультантом з краси. Тим не менш, не має потреби укладати 
нову Угоду (або купувати новий Стартовий набір), якщо розміщення першого замовлення відбулося протягом 1 (одного) року, рахуючи з місяця, в 
якому було придбано Стартовий набір, таким чином, умови та положення діючої Угоди з Незалежним Консультантом з краси продовжуватимуть 
діяти в повному обсязі. Консультант з краси може отримати інформацію про існуючі  знижки на продукцію з Секції 1 діючого Бланку замовлення з 
Посібника Незалежного Консультанта з краси на сайті www.marykayintouch.ua. 

3. Зміни та доповнення до цієї Угоди можуть вноситись виключно у письмовій формі з підписанням уповноваженою посадовою особою Компанії, і ця 
Угода не вважатиметься зміненою чи доповненою в силу будь-якого повідомлення, пропозиції, вказівки, рекламних або інших матеріалів, направлених 
Компанією Консультанту з краси. Не дивлячись на вищевикладене, Компанія може вносити зміни до цієї Угоди шляхом опублікування таких змін в 
щомісячному журналі «Оплески», та/або на сайті Компанії www.marykayintouch.ua , за умови, що (і) такі зміни вступають в силу не раніше, ніж через 30 
(тридцять) днів з моменту опублікування, та (іі) Консультант з краси може розірвати цю Угоду в будь-який час до вступу вищезгаданих змін в силу шляхом 
відправлення письмового повідомлення Компанії про таке розірвання.

4. Відмова Компанії від застосування санкцій за будь-яке порушення цієї Угоди або відсутність з її боку примусу до виконання умов цієї Угоди не 
розглядаються як відмова від санкцій за яке-небудь наступне порушення.

3

Б. КОМПАНІЯ ПОГОДЖУЄТЬСЯ З НАСТУПНИМ:

В. ІНШІ УМОВИ ТА ПОЛОЖЕННЯ:
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5. Ця Угода підлягає затвердженню Компанією по місцю її знаходження в м. Києві, Україна. Компанія затверджує цю Угоду після того, як Консультант з краси 
отримає Стартовий набір.

6. Ця Угода є виключною та єдиною домовленістю між Компанією та Консультантом з краси, і Консультант з краси не стає і не розглядається як працівник 
Компанії в силу укладання цієї Угоди для будь-яких цілей, включаючи, але не обмежуючись, оподаткування.

7. Ця Угода підлягає регулюванню та тлумаченню відповідно до законодавства України. Компанія та Консультант з краси цим погоджуються передавати всі 
спори, пов’язані з цією Угодою, на вирішення в суди України відповідно до чинного законодавства України.

8. Ставлячи нижче свій підпис, Консультант з краси підтверджує, що Консультант з краси ретельно ознайомилась з цією Угодою та розуміє, погоджується та 
приймає всі наведені умови та положення.

9. Сторони також домовились, що для підписання цієї Угоди, Актів Виконаних Послуг та рахунків-фактур Компанія має право використовувати факсимільну 
копію підпису повноважних представників. Зокрема, Компанія дає згоду на використання факсимільного підпису Зорі-Яценко В.А., Генерального 
директора ТОВ «Мері Кей (Україна) Лтд.», згідно з приведеним нижче зразком, шляхом механічного копіювання замість власноручного підпису в цій Угоді, 
всіх додаткових угодах, додатках, доповненнях, інших документах та листах, пов’язаних з цією Угодою, включаючи листи про розірвання Угоди та листи-
доповнення. Цей пункт відображає згоду Сторін щодо такого оформлення документів згідно з пунктом 3 Статті 207 Цивільного Кодексу України. 
Приклад підпису  Зорі-Яценко В.А., Генерального  директора ТОВ «Мері Кей (Україна) Лтд.» та печатки Компанії:
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Компанія погоджується надати додаткові знижки за продажі, здійснені особистою Групою Консультанта з краси, у разі якщо Консультант з краси є активним та 
має щонайменше 3 (три) активних члена особистої Групи. Кваліфікований таким чином Консультант з краси отримає додаткову знижку на майбутні замовлення 
продукції з Секції 1. Сума додаткової знижки має бути розрахована, базуючись на місячному обсязі оптових закупок членів особистої Команди Консультанта з 
краси, а саме:

ВІД 
(КІЛЬКІСТЬ ОСОБИСТИХ АКТИВНИХ ЧЛЕНІВ 

КОМАНДИ)

ДО 
(КІЛЬКІСТЬ ОСОБИСТИХ АКТИВНИХ ЧЛЕНІВ 

КОМАНДИ)
ВІДСОТОК ЗНИЖКИ

3 4 4%

5 7 8%

8 8+ 12%

Консультант з краси вважається «активним» в той місяць, коли розміщує в Компанії замовлення мінімум на 1 (одну) базову одиницю з Секції 1.

ТАБЛИЦЯ РОЗРАХУНКУ ДОДАТКОВИХ ЗНИЖОК 
КОНСУЛЬТАНТА З КРАСИ*

*Виплата винагороди Лідерам Бізнес-Груп та Національним Лідерам Бізнес-Груп буде здійснюватись згідно з їх відповідними графіками розрахунку винагород, 
вказаними в Угодах з Компанією, а не відповідно до наведеного Додатку № 1.

ДОДАТОК № 1
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Дану Згоду суб’єкта персональних даних було надано ТОВ «Мері Кей (Україна) Лімітед» (надалі – «Компанія») Незалежним Консультантом з краси (надалі 
«Консультант з краси»), прізвище, ім’я та по-батькові якого вказано нижче, щодо наступного:

СТАТТЯ 1
a. Незалежний Консультант з краси (надалі – «Консультант з краси») підтверджує та надає Компанії ясно виражену і добровільну згоду та дозвілна обробку 
(включаючи, але не обмежуючись збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, використанням і поширенням 
(розповсюдженням, реалізацією, передачею), знеособленням або знищенням) Персональних даних Консультанта з краси для Мети виконання обов’язків 
Компанії, пов’язаних з виконанням Угоди з Консультантом з краси компанії «Мері Кей» (надалі «Угода»), укладеної між Компанією та Консультантом з 
краси. Така Мета обробки даних може включати, серед іншого, розрахунок обсягів закупок/продажу та розміру додаткової знижки Консультанта з краси, 
опублікування інформації про обсяг закупок у публікаціях для Незалежних Консультантів з краси (як в письмових публікаціях, так і в режимі онлайн), обробку 
замовлень продукції та платежів, обробку винагород та подарунків, планування заходів та акцій, збирання статистичних даних, необхідних для розробки 
послуг та продукції Mary Kay®, створення особистого облікового запису/рахунку та управління ним, послуги зі зберігання даних та технічної підтримки, 
інші маркетингові та промо-цілі, а також інші цивільні, комерційні, податкові, бухгалтерські та облікові цілі. У цьому контексті «Персональні дані», що 
оброблюються, включають, серед іншого, дані, указані в Угоді, зокрема прізвище, ім’я, по-батькові, ідентифікаційний номер (реєстраційний номер облікової 
картки) платника податків, паспортні дані, повну домашню та робочу адреси, адресу електронної пошти, номери телефонів, дату народження, пароль для 
доступу до Mary Kay Online, попередній досвід ведення бізнесу «Мері Кей» (якщо є), Консультантський номер та номер Бізнес-Групи, прізвища, імена, по-
батькові родичів, які також є Консультантами з краси компанії «Мері Кей» (якщо є), та інформацію про їхні родинні зв’язки з Консультантом з краси; прізвище, 
ім’я, по-батькові та Консультантський номер Головного організатора, відомості про обсяг закупок/продажу та розміру додаткової знижки, товарні уподобання 
та історію замовлень, інформацію про доставку (адресу доставки, найменування та кількість замовлених одиниць, інформацію про продукцію та вид доставки), 
фінансову інформацію (номери кредитних карток/банківських карток, номери банківських рахунків, інформацію про винагороду Консультанта з краси) та 
податкову інформацію (ідентифікаційний номер (реєстраційний номер облікової картки) платника податків Консультанта з краси для податкових цілей), 
інформацію стосовно Угоди та кореспонденцію з Компанією.
б. Консультант з краси також підтверджує та погоджується, що Компанія має право передавати та/або розповсюджувати, та/або надавати доступ до його 
Персональних даних уповноваженим третім особам як в Україні, так і поза її межами (у всьому світі), які погодилися зберігати конфіденційність Персональних 
даних Консультанта з краси для Мети, зазначеної в пункті «а» Статті 1 вище, а також компетентним органам без надання Консультанту з краси окремого 
повідомлення про це. Такі треті особи включають його Головного організатора, Незалежного Лідера Бізнес-Групи, Незалежного Національного Лідера Бізнес-
Груп та інших Незалежних Консультантів з краси у межах, необхідних для сприяння та стимулювання виконання Угоди та бізнес-підтримки. Також Компанія 
має право користуватися послугами уповноважених розпорядників, які знаходяться як в Україні, так і поза її межами (у всьому світі); такі розпорядники можуть 
знаходитися в країнах, які не ратифікували Конвенцію Ради Європи про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних (1981 року) 
та Додаткового протоколу до цієї Конвенції (2001 року), при цьому всі такі розпорядники погодилися забезпечити конфіденційність Персональних даних 
Консультанта з краси під час зберігання. Консультант з краси також підтверджує та погоджується, що його Персональні дані можуть бути доповнені та/або 
змінені Компанією, її розпорядниками баз персональних даних на підставі інформації, повідомленої Консультантом з краси та/або уповноваженими третіми 
особами.
в. Консультант з краси також підтверджує та погоджується, що його Персональні дані зберігаються в центрах зберігання та обробки даних, які належать ТОВ 
«Мері Кей (Україна) Лтд.», м. Київ, Україна, корпорації «Мері Кей Інк.», м. Даллас, штат Техас, США, та дочірнім підприємствам, відділенням і філіям корпорації 
«Мері Кей Інк.» поза межами України (надалі разом – «Дата-центри «Мері Кей») для Мети, зазначеної в пункті «а» Статті 1 вище; при цьому всі оператори таких 
Дата-центрів погодилися зберігати конфіденційність Персональних даних Консультанта з краси. Ця Згода зберігає чинність у разі злиття або придбання Компанії 
без надання Консультанту з краси окремого повідомлення про це та/або без його погодження.
г. Консультант з краси також підтверджує та погоджується, що Компанія здійснює обробку Персональних даних упродовж всього терміну дії Угоди, а також 
обробку окремих Персональних даних після закінчення її терміну дії для виконання Мети.

СТАТТЯ 2
Консультант з краси також підтверджує та погоджується завжди дотримуватися вимог законодавства України про захист персональних даних під час роботи з 
Персональними даними інших Незалежних Консультантів з краси, а також Персональними даними своїх клієнтів.

СТАТТЯ 3
Консультанту з краси повідомлено про його права:

1) знати місцезнаходження Бази Персональних даних, Компанії, Дата-центрів «Мері Кей», зазначених у пункті «в» Статті 1 вище, їх цілі та назву, а також 
місцезнаходження володільця або розпорядника персональних даних, за винятком окремих випадків, визначених законодавством;
2) отримувати інформацію про умови надання доступу до Персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються Персональні 
дані;
3) здійснювати доступ до своїх Персональних даних, що зберігаються в Дата-центрах «Мері Кей»;
4) отримувати попередню відповідь від Компанії на особистий запит стосовно своїх Персональних даних в Дата-центрах «Мері Кей» протягом 10 
робочих днів з дати отримання такого запиту, а також отримувати кінцеву відповідь від Компанії по суті такого запиту протягом 30 календарних днів з 
дати отримання запиту;
5) вимагати внесення змін до Персональних даних або їх видалення, якщо обробка таких Персональних даних здійснюється незаконним або 
шахрайським шляхом;
6) вимагати забезпечення захисту Персональних даних від незаконної або шахрайської обробки та випадкового знищення;
7) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до органів державної влади та посадових осіб, до повноважень яких належить 
забезпечення захисту персональних даних, або до суду;
8) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення Компанією або уповноваженими нею третіми особами законодавства про захист 
персональних даних.
9) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
10) відкликати згоду на обробку персональних даних;
11) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
12) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

Незалежний Консультант з краси

Прізвище, ім’я, по-батькові (друкованими літерами):              

Дата:            Підпис: ______________________________

ЗГОДА
СУБ’ЄКТА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ – НЕЗАЛЕЖНОГО КОНСУЛЬТАНТА З КРАСИ
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