
ДОЗВІЛ 

(фізичної особи) 

 Фізична особа, що відправляє форму «Заявка онлайн» на сервер Товариство з обмеженою відповідальністю «ЦЕНТР ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ»,  

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 32494741, (надалі – «Клієнт» та «Банк» відповідно) підтверджуєте, що є власником  персональних даних, вказаних у 

зазначеній формі, а також надає свою згоду (дозвіл) на те, що Банк має право: на обробку персональних даних Клієнта, що включає в себе дії Банку по збору, 

реєстрації, накопиченню, зберіганню, адаптуванню, зміні, поновленню, поширенню (розповсюдженню, реалізації, передачі), використанню, знеособленню та 

знищенню будь-яких персональних даних Клієнта. Обробка персональних даних Клієнта загального характеру або вразливих (за наявності) персональних 

даних здійснюються для забезпечення відносин у сфері економічних, фінансових послуг та страхування, відповідно до Закону України «Про банки і банківську 

діяльність», інших нормативно-правових актів Національного банку України, Статуту Банку та Положення про обробку персональних.  

Клієнт погоджується, що обсяг персональних даних включає будь-які відомості/інформацію, що дозволяють ідентифікацію фізичної особи та були надані 

Клієнтом відносно себе та/або містяться у виданих на ім’я Клієнта документах чи підписаних ним документах. Крім того, відправлення формі «Заявка онлайн» 

на сервер Банку Клієнт надає свою згоду (дозвіл) Банку на те, що:  

- обробка персональних даних Клієнта здійснюється Банком відповідно до наступних цілей:  

1) встановлення/з’ясування особи Клієнта та/або його кредитоспроможності (суті діяльності, фінансового стану, тощо) необхідного для визначення фінансової 

та правової можливості надання Клієнту банківських послуг;  

2) надання Клієнту будь-яких банківських/фінансових послуг та послуг у сфері страхування;  

3) передачу Клієнту інформації, яка містить рекламно-інформаційний характер (в тому числі щодо нових продуктів та послуг Банку або інших осіб) або будь-

якої іншої інформації, зокрема про стан будь-якого рахунку Клієнта, відкритого у Банку або про стан заборгованості Клієнта за будь-яким договором, 

укладеним з Банком, шляхом відправлення Банком текстового повідомлення (SMS) на  

наданий Клієнтом номер мобільного телефону та/або засобами поштового зв’язку чи іншими засобами (в тому числі за допомогою третіх осіб), обраними на 

власний розсуд Банку;  

4) перевірки достовірності наданих Клієнтом персональних даних, в тому числі за допомогою послуг інших осіб, та їх використання і поширення в процесі 

здійснення будь-яких дій, спрямованих на погашення існуючої заборгованості Клієнта за будь-яким договором, укладеним з Банком;  

5) здійснення Банком інших дій, що не заборонені законодавством України та обираються Банком на власний розсуд.  

- порядок використання персональних даних Клієнта визначається Банком самостійно на власний розсуд в кожному окремому випадку відповідно до 

Положення про обробку персональних даних, та включає право Банку здійснювати будь-які дії щодо обробки цих даних та щодо їх захисту, а також дії щодо 

надання часткового або повного права обробки персональних даних третім особам, обраним Банком;  

- порядок поширення персональних даних визначається Банком самостійно на власний розсуд з врахуванням норм законодавства України у сфері банківської 

таємниці та включає будь-які дії Банку щодо передачі відомостей про Клієнта з бази персональних даних третім особам, обраним Банком;  

- порядок доступу до персональних даних третіх осіб, в тому числі надання їм часткового або повного права обробки цих даних та/або передачу таких даних 

визначається Банком самостійно на власний розсуд, в тому числі з метою перевірки достовірності наданих Клієнтом персональних даних та/або контактних 

даних, для захисту інтересів Банку, зокрема, але не виключно, у випадку звернення до суду, у випадку відступлення Банком права вимоги за договором, 

укладеним з Клієнтом, тощо. При цьому, Клієнт підписанням цього Дозволу надає свою згоду на передачу своїх персональних даних Банком третім особам та 

надає доступ до своїх персональних даних будь-яким третім особам, що визначаються Банком самостійно, при чому Клієнт підтверджує, що така передача 

персональних даних не потребує подальшого окремого повідомлення Клієнта про такі дії (передачу) будь-яким способом, в тому числі і шляхом письмового 

повідомлення. Під третіми особами, зазначеними вище у цьому пункті Дозволу, Клієнт розуміє колекторські компанії, операторів мобільного та поштового 

зв’язку, а також будь-яких інших осіб (як фізичних, так і юридичних), яким Банком надається доступ до персональних даних / здійснюється передача 

персональних даних Клієнта. Зазначена у цьому пункті Дозволу згода Клієнта є безумовною, безвідкличною і не обмежена строком дії.  

Відправленням формі «Заявка онлайн» на сервер Банку Клієнт також підтверджує своє ознайомлення у письмовій формі зі своїми правами як суб’єкта 

персональних даних, визначеними Законом України «Про захист персональних даних», метою збору даних та особами, яким передаються його персональні 

дані, а також з тим фактом, що його персональні дані включені до бази персональних даних «Клієнти», володільцем якої є Товариство з обмеженою 

відповідальністю «ЦЕНТР ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ»та, у зв’язку з цим, Клієнт не потребує подальшого окремого письмового повідомлення про зазначені у 

цьому пункті Дозволу обставини. Клієнт надає згоду на те, що будь-яка інформація щодо укладання або виконання умов укладеного договору з Банком, може 

бути передана Банком третім особам. Крім цього, Банк має право запитувати та надавати інформацію про Клієнта, та про порядок виконання ним зобов’язань 

за договорами, в будь-які бюро кредитних історій, учасником яких є Банк, а також іншим особам, згідно з законодавством України. Підписанням Дозволу 

Клієнт дає згоду на збір, зберігання, використання та поширення інформації щодо себе в будь-які бюро кредитних історій, учасником яких є Банк. Запит та 

надання інформації на підставі цього пункту Дозволу вважається здійсненими за згодою Клієнта. Також Клієнт надає згоду Банку на розкриття Банком третім 

особам інформації, яка містить банківську таємницю Клієнта. Застереження, зазначене в цьому пункті Дозволу, вважається письмовою згодою Клієнта Банку на 

розкриття інформації, яка містить банківську таємницю Клієнта, у розумінні Закону України «Про банки і банківську діяльність», а також на розкриття 

інформації про особу (Клієнта) у розумінні Закону України «Про інформацію».  

 


