
 

ПАМ’ЯТКА 

про порядок повідомлення суб’єкта персональних даних про його права щодо збирання 

персональних даних у базах персональних даних ТОВ «УКР КРЕДИТ ФІНАНС» 

 

1. З метою забезпечення реалізації трудових відносин, соціального захисту, 

адміністративно–правових, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського 

обліку, відносин у сфері управління людськими ресурсами, зокрема кадровим 

потенціалом, забезпечення реалізації відносин у сфері надання фінансових послуг, 

шляхом оформлення кредитних договорів відповідно до вимог чинного законодавства 

України, а також забезпечення реалізації відносин у сфері господарських відносин, 

ведення відповідного бухгалтерського обліку та звітності ТОВ «УКР КРЕДИТ ФІНАНС» 

(далі – Товариство) здійснює збирання персональних даних фізичних осіб. 

2. Збирання персональних даних Товариством є складовою процесу їх обробки, що 

передбачає дії з підбору чи впорядкування відомостей про фізичну особу (працівника, 

клієнта та/або позичальника, замовника та/або користувача, що відвідують Веб-сайти 

Товариства  для одержанням необхідної інформації, а також треті особи). 

3. Фізична особа, як суб’єкт персональних даних, повідомляється про Товариство, як 

володільця персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, свої права, 

визначені Законом України «Про захист персональних даних», мету збору персональних 

даних та осіб, яким передаються його персональні дані: 

- в момент збору персональних даних, якщо персональні дані збираються у суб’єкта 

персональних даних; 

- в інших випадках протягом тридцяти робочих днів з дня збору персональних даних. 
 

4. Підставами для обробки персональних даних є: 

4.1. Згода суб’єкта персональних даних на обробку його персональних даних. 

4.2. Дозвіл на обробку персональних даних, наданий володільцю персональних даних 

відповідно до закону виключно для здійснення його повноважень. 

4.3. Укладання та виконання правочину, стороною якого є суб’єкт персональних даних 

або який укладено на користь суб’єкта персональних даних чи для здійснення 

заходів, що передують укладенню правочину на вимогу суб’єкта персональних 

даних. 

4.4. Захист життєво важливих інтересів суб’єкта персональних даних. 

4.5. Необхідність виконання обов’язку володільця персональних даних, який 

передбачений законом. 

4.6. Необхідність захисту законних інтересів володільця персональних даних або 

третьої особи, якій передаються персональні дані, крім випадків, коли потреби 

захисту основоположних прав і свобод суб’єкта персональних даних у зв’язку з 

обробкою його даних переважають такі інтереси. 


