ЗГОДИ НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ,
ДОСТУП ДО КРЕДИТНОЇ ІСТОРІЇ,
ПЕРЕДАЧУ ІНФОРМАЦІЇ ПРО НАЯВНІСТЬ ЗАБОРГОВАНОСТІ ІНШИМ ОСОБАМ,
ВЗАЄМОДІЮ ПРИ ВРЕГУЛЮВАННІ ПРОСТРОЧЕНОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ
Я,
(далі за текстом - «Клієнт»), справжнім надаю Товариству з обмеженою
відповідальністю «УКР КРЕДИТ ФІНАНС» (далі за текстом - "Кредитодавець"), згоди на обробку своїх персональних
даних, доступ до моєї кредитної історії, передачу інформації про наявність заборгованості іншим особам (а саме: близьким
особам, представникові, спадкоємцю або третій особі), взаємодію при врегулюванні простроченої заборгованості у порядку
і на умовах, викладених в цій згоді.
1. Клієнт надає згоду на обробку Кредитодавцем своїх персональних даних, тобто вчинення таких дій: збір,
систематизація, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, розповсюдження (у тому
числі передачу), знеособлення, блокування, знищення персональних даних; згоду на взаємодію за допомогою
відео- та/або звукозаписувального технічного засобу з метою захисту правового інтересу учасників (у т.ч. близьких
осіб, представників, спадкоємців або третіх осіб) при врегулюванні простроченої заборгованості; згоду на передачу
інформації про наявність заборгованості іншим особам (а саме: близьким особам, представникові, спадкоємцю або
третій особі); згоду на фіксування кожної безпосередньої взаємодії (телефонні та відео переговори) при
врегулюванні простроченої заборгованості, їх обробку та подальше зберігання, в наступних цілях:
− аналізу даних, що надаються Клієнтом як при заповненні реєстраційних форм на сайті Кредитодавця, так і в
процесі користування ним, для прийняття Кредитодавцем рішення щодо укладення кредитного договору;
− укладення та виконання Кредитного договору;
− взаємодії, у т.ч. із близькими особами, представником, спадкоємцем або третьою особою, у разі врегулювання
простроченої заборгованості за договором;
− інформування Клієнта (у т.ч. шляхом залучення близьких осіб, представника, спадкоємця або третьої особи) про
наявність заборгованості, необхідність та порядок її погашення відповідно до умов укладеного договору;
− пропозиції продуктів і послуг Кредитодавця;
− надання знижок і пільгових умов надання кредитів;
− інформування Клієнта про умови програми лояльності, акції, спеціальні пропозиції;
− передача персональних даних Клієнта в бюро кредитних історій для формування кредитної історії Клієнта;
− обслуговування позичальників та осіб, що подають заявку на отримання кредитів (клієнтів) Кредитодавця;
− просування послуг Кредитодавця.
2. Перелік персональних даних, на обробку яких надається згода:
• прізвище, ім'я та по батькові;
• адреса реєстрації і фактичне місце проживання;
• місце народження;
• дата, місяць і рік народження;
• громадянство;
• фотографія документа, що посвідчує особу (далі за текстом - «Паспорт») та/або особиста фотографія Клієнта,
та/або тривимірне зображення обличчя Клієнта, що в тому числі містить біометричні дані Клієнта;
• серія та номер Паспорту громадянина України, іншого документа, що посвідчує особу, підтверджує
громадянство України чи спеціальний статус особи;
• ідентифікаційний номер платника податків/реєстраційний номер облікової картки платника податків;
• найменування та реквізити роботодавця або навчального закладу;
• інформація, отримана в ході комплексної перевірки ділових зв’язків, грошових потоків, достовірність наданої
особою інформації, інформації в соціальних мережах та з відкритих джерел;
• номер мобільного телефону/ контактних телефонів;
• адреса електронної пошти;
• інформація про кредитні та інші зобов’язання;
• інформація, отримана зі списків санкцій;
• наявність чи відсутність статусу політично значимої особи;
• інформація, отримана за допомогою національної системи електронної дистанційної ідентифікації BankID
Національного банку України;
• інша інформація, що міститься в документах, наданих Клієнтом Кредитодавцю (далі -"Персональні дані").
3. Обробка Персональних даних Клієнта здійснюватиметься з метою виконання укладеного Кредитного договору.
4. Обсяг та зміст Персональних даних, що підлягають обробці Кредитодавцем визначається Кредитодавцем відповідно
до вимог чинного законодавства України. Кредитодавець здійснює збір Персональних даних в цілях, зазначених
вище.
5. Клієнт, як суб'єкт Персональних даних, надає згоду на обробку та використання своїх персональних даних
однозначну, беззастережно і необмежену згоду з метою здійснення статистичного аналізу шляхом використання

сайту Товариства з обмеженою відповідальністю «УКР КРЕДИТ ФІНАНС». Клієнт надає згоду, що у процесіобробки
Кредитодавець має право передавати Персональні дані Клієнта, повністю або частково, близьким особам,
представнику, спадкоємцю або третім особам в тому числі з метою звернення дооператора мобільного зв'язку про
отримання телекомунікаційних послуг та обробку відповідної інформації; оцінки кредитоспроможності Клієнта,
інформування щодо виконання зобов’язань за договором (включаючи, але не обмежуючись, юридичним
консультантам, юридичним особам при врегулюванні простроченої заборгованості ( в т.ч. колекторським компаніям),
бюрокредитних історій та ін.), якщо це необхідно для досягнення цілей обробки та за умови дотримання такими
близькими особами, представником, спадкоємцем або третіми особами конфіденційності та безпеки Персональних
даних. Клієнт поінформований та відповідно до даної Згоди надає свою добровільну згоду на неповідомлення його
про передачу його персональних даних з підстав викладених у даному пункті.
6. Кредитодавець здійснюватиме обробку Персональних даних з використанням засобів автоматизації, а також без
використання таких засобів.
7. Кредитодавець забезпечує безпечне зберігання Персональних даних у захищеному сховищі до якого застосовуються
різні методи і ступені захисту, які покликані унеможливлювати несанкціонований до даних що зберігаються.
8. Згода Клієнта на обробку Персональних даних діє протягом часу виконання зобов’язань за укладеним Кредитним
договором у повному обсязі та протягом терміну визначеного законодавством для обробки та зберігання документів
відповідного виду.
9. Підписавши цю Згоду Клієнт підтверджує, що проінформований та надає добровільну згоду на неповідомлення його
про передачу персональних даних щодо нього у випадках передбачених даною Згодою, а також п. 2.6. Положення
«Про конфіденційність для користувачів сайту».
10.Я, здійснюєчи реєстрацію, заповнюючи форми, надаючи документи та іншу інформацію щодо себе, третіх осіб на сайті
Кредитодавця,підтверджую, що проінформований про свої права як суб’єкта Персональних даних, визначених Законом
України
«Про захист персональних даних», цілі обробки персональних даних щодо себе, третіх осіб і осіб, яким такі дані
передаються, а також про той факт, що мої Персональні дані включені до бази персональних даних «Клієнти»,
власником якої є Товариство з обмеженою відповідальністю «УКР КРЕДИТ ФІНАНС» і, у зв’язку з цим, я не потребую
подальшого письмового інформування про вказані вище обставини.
11. Клієнт надає згоду на доступ до інформації, що складає його кредитну історію, та на збір, зберігання, використання,
обробку, передачу та поширення до/від/через бюро кредитних історій, включене до Єдиного реєстру бюро кредитних
історій, інформації щодо його та кредиту, визначеної Законом України «Про організацію формування та обігу
кредитних історій» (включаючи інформацію, яка міститься в державних реєстрах та інших базах публічного
користування).

