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ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ 

 

1. Цей документ описує політику конфіденційності, що регулює відносини між ТОВ «Фінансова 

Компанія «Онлайн Фінанс» «далі – Кредитодавець» та Вами «далі - Позичальник», в 

подальшому іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», що виникли у зв’язку із 

бажанням Сторін вступити до правовідносин щодо укладення договорів, які містять 

конфіденційну інформацію, персональні данні, які стають відомі Сторонам під час укладення 

таких договорів. 

2. Кредитодавець є фінансовою компанією, яка відповідно до закону надає одну чи декілька 

фінансових послуг, в тому числі на умовах фінансового кредиту. Кредитодавець є суб’єктом 

первинного фінансового моніторингу, оскільки надає фінансові послуги на території України 

(далі - СПФМ).  

3. Позичальник вступаючи в переддоговірні або/та договірні відносини з Кредитодавцем, 

підтверджує, що ознайомлений з тим, що Кредитодавець як СПФМ, який здійснює обробку 

Ваших персональних даних для цілей запобігання та відмиванню доходів, одержаних злочинним 

шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, 

проінформував Вас про вищезазначене. 

4. Позичальник є потенційним споживачем та/або таким, що вже є споживачем таких послуг, у 

зв’язку з чим Позичальник також є суб’єктом персональних даних та суб’єктом кредитної історії. 

5. Ця політика конфіденційності розроблена у відповідності до діючого законодавства України, в 

тому числі, але не виключно, Закону України «Про захист персональних даних», Закону України 

«Про інформацію». 

6. Позичальник зобов’язується надавати Кредитодавцю повну, точну, достовірну й актуальну 

інформацію та данні, в тому числі персональні данні, і несе повну відповідальність за це. 

Позичальник несе відповідальність (в тому числі кримінальну) за використання інформації, 

відомостей і даних третіх осіб. 

7. Позичальник як суб’єкт персональних даних і суб’єкт кредитної історії, вступаючи в 

переддоговірні та/або договірні відносини з Кредитодавцем, надає Кредитодавцю свою згоду на 

збір, зберігання, обробку, переробку, уточнення, поширення, передачу та вчинення інших дій на 

строк, необхідний для обробки Кредитодавцем персональних даних, але не менше ніж 5 (п’ять) 

років з дати завершення договірних або переддоговірних відносин між Кредитодавцем та 

Позичальником. (Відповідно до п. 18 розділу 2 статті 8 Закону України «Про запобігання та 

протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню 

тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»). 



8. Кредитодавець має право зберігати і обробляти персональні данні, що вводяться Позичальником 

на сайті Кредитодавця online-finance.in.ua без обмеження рівнів ієрархії. На Сайті фіксується 

доменне ім'я або IP-адреса комп'ютера відвідувача, дата доступу, файли (ім'я файлу і URL), код 

відповіді HTTP та веб-сайт, з якого відвідувач потрапив на Сайт, кількість байт, переданих в ході 

сесії.  Строки зберігання персональних даних становлять строку відповідно до чинного 

законодавства, але в будь-якому випадку не менше ніж 5 (п’ять років) з дати завершення 

договірних та/або переддоговірних відносин між Кредитодавцем та Позичальником. 

9. Кредитодавець зобов’язується приймати необхідні і достатні організаційні та технічні заходи для 

захисту персональних даних від протиправних дій третіх осіб.  

10. Кредитодавець зобов’язується не розкривати персональні данні Позичальника третім особам без 

попередньої на це згоди Позичальника, крім випадків встановлених законодавством України, цієї 

Політики, Згодою на обробку, зберігання та передачу персональних даних та доступ до кредитної 

історії, а також договорами та іншими документами, укладеними між Сторонами. 

11. Використовуючи сайт Кредитодавця, Позичальник надає свою згоду на використання файлів 

соокіе. При роботі Сайту використовуються файли cookie, які забезпечують підтримку функцій 

безпеки та їх запуск. Файли cookie також дозволяють відстежувати порушення політики 

конфіденційності та умови використання Сайту відвідувачами/їх пристроями.  

12. Використовуючи Сайт Кредитодавця, Позичальник може надає свою згоду на використання 

Кредитодавцем засобів веб-аналітики. За допомогою системи Google Analytics збирається 

статистика про відвідування Сайту, така як сторінки, що відвідуються, кількість переглядів 

сторінок, інформацію, яка була завантажена, домени інтернет-провайдерів та країни походження 

відвідувачів, а також адреси веб-сайтів, що були відвідані до та після Сайту, тощо. Жодна з цих 

дій не пов’язана з відвідувачем особисто та вимірюється тільки у сукупності.  

13.  Використовуючи Сайт Кредитодавця, Позичальник надає свою згоду на збір та обробку його 

персональних даних третіми особами, чиї коди можуть бути присутні на Сайті Кредитодавця 

(наприклад, аналітичні системи Google Analytics тощо), соціальні мережі (наприклад, Facebook 

тощо). 

14. Позичальник має право на отримання від Кредитодавця інформації щодо своїх персональних 

даних, а також щодо послуг Кредитодавця. 

 

 

 

 


