
Згода суб’єкта персональних даних на створення, зберігання, використання , обробку 
персональних даних, у тому числі -  фото- та/або відеоматеріалів. 

На виконання вимог Закону України "Про захист персональних даних" даю згоду на 
обробку (збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, 
використання, поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення, 
знищення) моїх персональних даних (в тому числі даних, що стосуються мого здоров'я), на 
збирання Товариством цих персональних даних з будь - яких загальнодоступних джерел, на 
дії щодо захисту таких персональних даних, на визначення на власний розсуд Товариству 
порядку доступу третіх осіб до моїх персональних даних, а також на дії щодо надання 
часткового або повного права обробки цих персональних даних іншим суб'єктам відносин 
(в тому числі іноземним), пов'язаних із персональними даними, в обсязі, визначеному на 
власний розсуд Товариству, відповідно до мети, сформульованої в законах, інших 
нормативно- правових актах, положеннях, установчих чи інших документах, які регулюють 
діяльність Товариства для цілей: надання Товариством фінансових послуг (крім послуг у 
сфері страхування), а також здійснення Товариством іншої діяльності у відповідності до 
вимог та в порядку, визначеному чинним законодавством України, зокрема, але не 
обмежуючись, виконання зобов’язання щодо ідентифікації клієнтів, реалізації прав 
кредитора, оприлюднення (повідомлення) результатів участі в розіграшах та акціях 
Товариству.  

Надаю свою згоду на створення, зберігання, використання фото- та/або відеоматеріалів 
із моїм зображенням, а також своїх близьких осіб, представника, спадкоємця, поручителя 
або майнового поручителя, третіх осіб, взаємодія з якими передбачена договором про 
споживчий кредит та які надали згоду на таку взаємодію. 

Надаю згоду кредитодавцю на доступ до інформації, яка складає мою кредитну історію, 
та на збір, зберігання, використання та поширення через бюро кредитних історій, включене 
до Єдиного реєстру бюро кредитних історій, інформації щодо мене та цього кредиту, 
визначеної Законом України «Про організацію формування та обігу кредитних історій». 

Надаю та підтверджую свою згоду Оператору мобільного зв`язку на оброблення 
інформації про надання та отримання мною телекомунікаційних послуг, з метою отримання 
мною послуг Партнера та захисту моїх інтересів від шахрайських дій з боку третіх осіб. 

Підтверджую, що:  

а) згода на обробку моїх персональних даних надається з моменту підписання даної 
згоди на весь строк зберігання Товариством відповідних категорій документів/інформації, 
визначений згідно законодавства, після припинення правовідносин між мною та 
Товариством;  

б) умови цієї згоди застосовуються також до відносин між мною та Товариством, які 
виникли з моменту отримання Товариством моїх персональних даних. Протягом десяти 
робочих днів з дня включення моїх персональних даних до бази персональних даних 
Товариства, мене було повідомлено про мої права, визначені Законом України «Про захист 
персональних даних», мету збору персональних даних, про володільця персональних даних, 
склад та зміст зібраних персональних даних, та осіб, яким передаються мої персональні 
дані.  

ПОВІДОМЛЕННЯ СУБ’ЄКТА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ПРО ЙОГО ПРАВА, 
ВИЗНАЧЕНІ ЗАКОНОМ УКРАЇНИ «ПРО ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ», МЕТУ 



ЗБОРУ ДАНИХ, СКЛАД ТА ЗМІСТ ЗІБРАНИХ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ, ТА ОСІБ, 
ЯКИМ ПЕРЕДАЮТЬСЯ ЙОГО ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ  

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01 
червня 2010 року (далі - Закон) особисті немайнові права на персональні дані, які має кожна 
фізична особа, є невід'ємними і непорушними. Суб'єкт персональних даних має право:  

1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх 
обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи 
розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї 
інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;  

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема 
інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;  

3) на доступ до своїх персональних даних;  

4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, 
крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні 
дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;  

5) пред'являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням 
проти обробки своїх персональних даних;  

6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних 
даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані 
обробляються незаконно чи є недостовірними;  

7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, 
знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним 
їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять 
честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;  

8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого 
Верховної Ради України з прав людини або до суду;  

9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист 
персональних даних;  

10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних 
даних під час надання згоди;  

11) відкликати згоду на обробку персональних даних;  

12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;  

13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки;  

14) на одержання будь-яких відомостей про себе у будь-якого суб'єкта відносин, 
пов'язаних з персональними даними, за умови надання інформації про прізвище, ім'я та по 
батькові, місце проживання (місце перебування) і реквізити документа, що посвідчує 
фізичну особу, яка подає запит (для фізичної особи - заявника), крім випадків, установлених 
законом;  



15) бути повідомленим протягом десяти робочих днів про зміну, видалення чи 
знищення персональних даних або обмеження доступу до них володільцем персональних 
даних;  

16) інші права, передбачені законодавством. Розпорядження персональними даними 
фізичної особи, обмеженої в цивільній дієздатності або визнаної недієздатною, здійснює її 
законний представник.  

Доступ суб'єкта персональних даних до даних про себе здійснюється безоплатно. 
Відстрочення доступу суб'єкта персональних даних до своїх персональних даних не 
допускається. Рішення про відстрочення або відмову у доступі до персональних даних може 
бути оскаржено до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду.  

Володільцем персональних даних Клієнта виступають – ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЛУЖБА МИТТЄВОГО КРЕДИТУВАННЯ» 
(далі – Товариство).  

Склад та зміст персональних даних Клієнта: вся інформація повідомлена Клієнтом 
Товариству з метою укладення Договору та в період дії Договору.  

Метою збору (збирання) Товариством персональних даних клієнтів Товариства -
фізичних осіб та уповноважених осіб, що представляють інтереси клієнтів – надання 
Товариством фінансових послуг (крім послуг у сфері страхування), а також здійснення 
Товариством іншої діяльності у відповідності до вимог та в порядку, визначеному чинним 
законодавством України, зокрема але не обмежуючись, виконання зобов’язання щодо 
ідентифікації клієнтів, оприлюднення (повідомлення) результатів участі в розіграшах та 
акціях Товариства.  

Інформація стосовно Клієнта, яка визначена Законом України «Про організацію 
формування та обігу кредитних історій», може бути надана до наступних бюро кредитних 
історій на вибір Товариства: 

 1. ТОВ «Українське бюро кредитних історій», 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д;  

2. ПАТ «Перше всеукраїнське бюро кредитних історій», 02002, м. Київ, вул. Марини 
Раскової, буд. 11;  

3. ПАТ «Міжнародне бюро кредитних історій», 03062, м. Київ, просп. Перемоги, буд. 
65, офіс 306;  

4. ТОВ «Незалежне бюро кредитних історій», 01033, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 
78, офіс 1. Інформація стосовно Клієнта, яка визначена Законом України «Про організацію 
формування та обігу кредитних історій», з метою обслуговування кредитування може бути 
надана до платіжних систем, що діють у відповідності до ліцензії НБУ. 


