ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРАВА
ТА ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
Повідомлення про права
На виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» повідомляємо, що персональні дані про
Вас стають складовою частиною баз персональних даних «Клієнти CREDITLIFE» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КРЕДИТЛАЙФ" (надалі – «CREDITLIFE»).
Метою отримання Ваших персональних даних є необхідність забезпечення в майбутньому реалізації прав та
обов’язків як Ваших, так і CREDITLIFE, що випливають із Закону України «Про захист персональних даних», інших
актів законодавства, укладеного з Вами договору чи ініційованого Вами правочину.
Повідомляємо, що Закон України «Про захист персональних даних» наділяє Вас правами, що дозволяють Вам:
1) знати про місцезнаходження вищевказаної бази персональних даних CREDITLIFE, яка містить персональні
дані про Вас, її призначення та найменування, місцезнаходження CREDITLIFE, яка є володільцем цієї бази, або
дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим Вами особам, крім випадків,
встановлених законом;
2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх
осіб, яким передаються Ваші персональні дані, що містяться у базі персональних даних;
3) на доступ до Ваших персональних даних, що містяться у вказаних базах персональних даних;
4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків,
передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються Ваші персональні дані у базі персональних даних, а
також отримувати зміст Ваших персональних даних, які зберігаються;
5) пред’являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки своїх персональних даних органами
державної влади, органами місцевого самоврядування при здійсненні їхніх повноважень, передбачених
законом;
6) пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення Ваших персональних даних CREDITLIFE, якщо ці
дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
7) захищати Ваші персональні дані від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у
зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також захищати від надання
відомостей, що є недостовірними чи ганьблять Вашу честь, гідність та ділову репутацію;
8) звертатися з питань захисту своїх прав щодо персональних даних до органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення захисту персональних даних;
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 правові наслідки.
Вважаємо за необхідне повідомити Вам також, що персональні дані про Вас можуть бути передані відповідним
органам або особам на підставах, передбачених законом, та/або в зв’язку з реалізацією прав та обов’язків у
сфері відносин між нами чи сферах інших відносин, що складатимуться відповідно до чинного законодавства
та/або умов договорів, укладених відповідно до закону, інших правочинів, і зокрема: податковим органам;
органам та суб’єктам господарювання, які проводять чи проводитимуть перевірки CREDITLIFE або
реалізуватимуть вимоги закону чи умови договору, укладеного з CREDITLIFE відповідно до чинного
законодавства; іншим особам чи органам у сфері реалізації прав та обов’язків Вас як споживача, та CREDITLIFE
як володільця бази, до якої входять Ваші персональні дані.

Згода на обробку персональних даних
Підписанням цього документу Я, ____________________________________________ (надалі – «Клієнт») надаю
згоду на обробку моїх персональних даних відповідно до сформульованої в цьому документі мети ТОВАРИСТВУ
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КРЕДИТЛАЙФ" (надалі – «CREDITLIFE»).
Клієнт надає згоду на обробку CREDITLIFE 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 в наступних цілях:
− виконання Кредитного договору;
− пропозиції продуктів і послуг CREDITLIFE;
− надання знижок і пільгових умов надання кредитів;
− обслуговування
позичальників
та
осіб,
що
подають
заявку
на
отримання
кредитів(позичальників/клієнтів) CREDITLIFE;
− просування послуг CREDITLIFE.
До складу персональних даних, що отримуються під час підписання цього документу входять:
− прізвище, ім'я та по батькові;
− адреса реєстрації і фактичного проживання;
− місце народження;
− дата народження;
− громадянство;
− фотографія документа, що посвідчує особу (далі «Паспорт»);
− серія та номер Паспорту;
− ідентифікаційний номер платника податків;
− особисті відомості (родинний стан, склад сім’ї тощо);
− відомості про трудову діяльність, найменування та реквізити роботодавця або навчального закладу;
− номер мобільного телефону/телефонів;
− адреса електронної пошти;
− інша інформація, що міститься в документах, наданих Клієнтом CREDITLIFE (далі - "Персональні дані").
Персональні дані оброблятимуться з метою виконання укладеного Кредитного договору.
Обсяг та зміст персональних даних, що підлягають обробці CREDITLIFE визначається CREDITLIFE відповідно до
вимог чинного законодавства України. CREDITLIFE здійснює збір персональних даних в цілях, зазначених вище.
Фактом використання сайту CREDITLIFE Клієнт підтверджує, що він як суб'єкт персональних даних надає
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КРЕДИТЛАЙФ" згоду на обробку та
використання своїх персональних даних беззастережно і без обмежень з метою здійснення статистичного
аналізу. У процесі обробки CREDITLIFE має право передавати Персональні дані третім особам (включаючи, але
не обмежуючись, юридичним консультантам і колекторам), якщо це необхідно для досягнення цілей обробки
та за умови дотримання такими третіми особами конфіденційності та безпеки Персональних даних.
CREDITLIFE здійснюватиме обробку Персональних даних з використанням засобів автоматизації, а також без
використання таких засобів.
Підписанням цього документу Клієнт засвідчує та гарантує, що:
− персональні дані про нього були надані CREDITLIFE добровільно, чим підтверджується правомірність їх
отримання;
− надані персональні дані про Клієнта є достовірними, а їх склад, обсяг та зміст відповідають вимогам
законодавства та вищевказаній меті їх обробки;
− підтверджує отримання в дату підписання цього документу письмового електронне повідомлення про
права, мету збору та обробки персональних даних про Клієнта, а також інформацію про осіб, яким
можуть бути передані для обробки персональні дані Клієнта;
− CREDITLIFE має право зберігати персональні дані про Клієнта протягом 5 (п’яти) років з дати отримання
від Клієнта згоди, але у будь-якому випадку, не довше ніж це необхідно відповідно до мети обробки,
якщо інше не випливатиме із вимог чинного законодавства та/або специфіки відносин між Клієнтом та
CREDITLIFE.
Справжня згода на обробку персональних даних не обмежена терміном дії.

