ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ТА ДОСТУП ДО КРЕДИТНОЇ
ІСТОРІЇ
Я, (ПІБ______________________________), дата народження , документ, що посвідчує
особу (_______________________________________________), відповідно до Закону України
«Про захист персональних даних», даю згоду на:
- обробку моїх персональних даних з первинних джерел, у томі числі на їх збір,
систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення, використання, розповсюдження,
передачу, блокування або знищення будь-якої інформації, що стосується мене, зокрема, але
не виключно інформації щодо: статі, прізвища, імені, по-батькові, паспортних даних,
реєстраційного номеру облікової картки платника податків, дати, місця та року
народження, фотографії документу, що посвідчує особу, особистої фотографії та/або відеозапису особи (в тому числі, але не виключно з документом, що посвідчує особу),
громадянства, адреси фактичного проживання та реєстрації, контактних номерів телефону,
сімейного, соціального та майнового становища, освіти, професії, займаної посади,
найменування та реквізитів роботодавця або навчального закладу, доходів, адрес
електронної пошти, тощо;
- використання моїх персональних даних, що передбачає дії Кредитодавця щодо обробки цих
даних, в тому числі використання персональних даних відповідно до їх професійних чи
службових або трудових обов’язків, дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання
часткового або повного права обробки персональних даних іншим суб’єктам відносин,
пов’язаних із персональними даними (стаття 10 зазначеного Закону);
- поширення персональних даних, що передбачає дії Кредитодавця щодо передачі
відомостей про фізичну особу з бази персональних даних (стаття 14 зазначеного Закону);
- доступ до персональних даних третіх осіб, що визначає дії Кредитодавця у разі отримання
запиту від третьої особи щодо доступу до персональних даних, у тому числі порядок
доступу суб’єкта персональних даних до відомостей про себе (стаття 16 зазначеного
Закону);
- доступ до моєї кредитної історії, збір, зберігання, використання та розповсюдження через
Бюро кредитних історій іформації щодо мене (в тому числі інформації, що міститься у
державних реєстрах та інших базах даних публічного використання) у порядку,
визначеному Законом України «Про організацію формування та обігу кредитних історій».
Метою обробки Кредитодавцем персональних даних Позичальника є надання фінансової
інформації, аналіз даних для прийняття рішення щодо укладення договорів, пропонування повного
переліку своєї фінансово-господарської діяльності, виконання умов укладених договорів,
інформування Позичальника про діючи умови програми лояльності, бонуси, промокоди, акції,
спеціальні пропозиції, тощо, інформування Позичальника (у тому числі шляхом залучення третіх
осіб) про наявність заборгованості, необхідність та порядок її погашення відповідно до умов
укладеного кредитного договору, передача персональних даних Позичальника в бюро кредитних
історій для формування кредитної історії Позичальника, інша мета, що не суперечить Закону України
«Про захист персональних даних».
Згода надається на строк, необхідний для досягнення Кредитодавцем мети обробки
персональних даних, але у будь-якому випадку на строк не менше ніж передбачений чинним
законодавстом.
Зобов’язуюсь у разі зміни моїх персональних даних надавати у найкоротший строк уточнену,
достовірну інформацію та оригінали відповідних документів для оновлення моїх персональних
даних.
Дата підпис ПІБ споживача
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