
Надаю ПАТ «Кредобанк» згоду на обробку моїх персональних даних відповідно до Закону України 

«Про захист персональних даних», як Володільцю бази персональних даних «Автоматизована 

банківська система «Б2», а  саме:  

1) на включення моїх персональних даних (далі ПД) до бази персональних даних (далі БПД);  

2) на обробку моїх персональних даних, що включає збирання, реєстрацію, накопичення, 

зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, 

передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням 

інформаційних (автоматизованих) систем, відповідно до сформульованої нижче мети обробки.  

3) на поширення моїх персональних даних з бази персональних даних особам, яких Володілець 

визначає самостійно, та погоджуюсь з тим, що Володілець не зобов'язаний повідомляти Мене про 

таку передачу;  

4) на знищення моїх персональних даних у разі прийняття такого рішення Володільцем бази 

персональних даних;  

5) на передачу моїх персональних даних іноземним суб'єктам, учасникам  відносин, пов'язаних 

із персональними даними;  

6) на обробку інформації про мене отриманої від іншого банку,  якщо вона зазначена в 

документах, договорах та операціях клієнта;  

7) що строк зберігання моїх персональних даних в базі персональних даних мною не 

обмежений;  

8) на розкриття ПАТ «КРЕДОБАНК» інформації, власником якої я є, що містить банківську 

таємницю в обсязі тотожному обсягу персональних даних. 

Метою обробки персональних даних є: здійснення банківської та іншої статутної діяльності; забезпечення 

відносин у сфері економічних, фінансових послуг; відносин у сфері безпеки, управління кредитними ризиками, 

страхування; адміністративно-правових (в тому числі, відносин у сфері державного управління), податкових 

відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку та аудиту; інших відносин для реалізації положень Закону 

України «Про банки та банківську діяльність»; «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», «Про 

організацію формування та обігу кредитних історій», нормативно правових актів Національного банку України,  

Статуту ПАТ «Кредобанк», внутрішніх  положень  ПАТ «Кредобанк», а також інших нормативно-правових актів 

України, що регулюють відповідні відносини. 

Обсяг персональних даних: Прізвище, ім'я, по батькові, контактна інформація (номери телефонів, адреса 

електронної пошти та ін.), будь-які  інші  персональні дані та  відомості,  які надаються  на виконання вимог 

чинного законодавства та /або добровільно  Суб'єктом  персональних даних  Володільцю  при заповненні заяв, анкет, 

повідомлень, клопотань, інших документів, які мають відношення до здійснення ним статутної діяльності та 

можуть знадобитися Володільцю у зв'язку із реалізацією мети обробки персональних даних. 

Даною згодою висловлюю відсутність застережень стосовно обмеження права на обробку персональних даних. 

Цим також підтверджую те, що я повідомлений про включення персональних даних до бази персональних 

даних «Автоматизована банківська система «Б2» згідно мети та обсягу зазначеного вище. 

Відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» суб'єкт персональних даних має право: 

1) знати про місцезнаходження бази персональних даних, яка містить його персональні дані, її призначення та 

найменування, місцезнаходження та/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 зберігаються його персональні дані у відповідній базі персональних даних, 

а також отримувати зміст його персональних даних, які зберігаються; 

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 органів державної влади та посадових осіб, 

до повноважень яких належить забезпечення захисту персональних даних, або до суду; 

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

Крім того, надаю згоду на отримання від ПАТ «Кредобанк» інформації щодо умов надання банківських 

послуг (в тому числі і рекламної інформації), існуючих тарифів, акцій банку, тощо, та надаю ПАТ «Кредобанк» 

право відправляти мені зазначену інформацію в будь-який спосіб по будь-яким контактним даним, наданим 

мною ПАТ «Кредобанк» (в тому числі СMС повідомленням та на адресу електронної пошти). 


