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ICTopIi тА длних щодо оIIЕрАцй з використАнням пллтIжних

кАрток

1. Я (д*i - Споживач), здiйснюючи процес Реестрачii в Iнформацiйно-телекомунiкацiйнiй
системi ТОВ dBEHTYC УКРАНА>> (далi -Товариство) лосryп до якоi забезпечуеться через

веб-сайт з доменним iм'ям www.creditplus.ua (далi- Веб-сайт) таlабо Мобiльний доДатОк
CrediРlus, що вкJIючае заповнення форм, наданнrI iнформачii таlабо документiв щодо себе/

надання дозволу (згоди) на отримання iнформацii щодо себе з доступних ДЖерел (Bank ID, ШI
(ДЯ), бюро кредитних iсторiй, суб'екти первинного фiнансового монiтоРинц, тощо), З

метою отримання грошових коштiв у позику, у тому числi i на умовах фiнансового кродиту,

та натискаючИ клавiшУ <Пiдтвердити> з нижнiМ текстоМ <<Натискаючи на клавiшу
<Пiдтверлити>, я пiдтвердЖУЮ, що ознайомлений зi змiстом Правил, Публiчною пропозицiю,
приймаЮ ix в повнОму обсязi та надаЮ ЗгодУ на обробкУ персоналЬних даних та доступ до Moei

кредитноi icTopih> в пiдроздiлi <Пiдтвердження номеру телефону> роздiлу кРееСтРачЬ, надаЮ

Товариству свою однозначну, беззастережну i необмежену згоду на:

1.1. Обробку персонaIJIьних даних, у тому числi, на ix збiр, систематизацiю, накопичення,

зберiгання, )дочнення (оновлення та змiну), використання, розповсюдження, передачу,

знеособлення, блокування тазнищення будь-якоi iнформацiT, що стосуеться мене, зокрема, аJIе

не викJIючно, iнформацii щодо: cTaTi, прiзвища, iMeHi, по-батьковi, паспортних даних,

реестрачiйного номеру облiковоi картки платника податкiв, дати, мiсця та року народження,

фотоiрафii документу' що посвiдчуе особу' особистоi фотографii таlабо вiдео-

.апrсуl6отофiксацii) особи (в тому числi, але не виключно з документом, що посвiдчуе особу),

громадянства, адреси фактичного проживання та реестрачii, сiмейного, соцiальнОГО,

майновогО становища, освiти, професii, займаноi посади, найменування та реквiзитiв
роботодавцЯ абО навчыIьнОго закJIаду' доходiв' HoMepiB контактнИх телефонiв, адреси

Ьпе*.ро""оI пошти, даниХ платiжниХ картоК (номер, TepMiH дii, та iH.), голосових записiв,

тощо (далi - кПерсональнi данЬ>).

1.1.1. Метою обробки Товариством ПерсонаJIьних даних Спожицача е:

о аналiз наданих Споживачем даних дJUt прийняття Товариством рiшення щодо

укJIадення кредитного договору;
о здiйснення Товариством своеi фiнансово-господарськоi дiяльностi, виконання умов

укJIадених договорiв,
о пропонування повного перелiку послуг Товариства, в тому числi, ыIe не виключно,

шJIяхоМ направлення комерцiйних повiдомлень будь-яким доступним каналом зв'язку
з Споживачем;

ност1
41078



iнформування Споживача про дiючi
акцii, спецiальнi пропозицii;
надання фiнансовоi iнформачii;

умови програми лояльностi, бонуси, промокоди,

iнформування Споживача (у т.ч. шляхом зЕlлучення TpeTix осiб) пРО наявнiСть

заборгованостi, необхiднiсть та порядок ii погашення вiдповiдно до умов укIIаденого
кредитного договору;

о здiйснення Товариством самозахисту свого
порушень i протиправних посягань;

о передача персональних даних Споживача
кредитноi icTopii Споживача;

цивiльного права та права iншоi особи вiд

в бюро кредитних iсторiй лля формування

о iнша мета, що не суперечить Закону Украiни <про захист персональних данию).

1,|.2.Навиконання поставленоi м9ги, надаю свою згоду на:

о Передачу, пошиРення (У тому чисЛi транскоРдонне) та надання cBoix даних органам

державноi влади та ix струкгурним пiдроздiлам, банкам та небанкiвським фiнансовим
установам, факгоринговим компанiям (у зв'язку iз вiдступленням права вимоги або

укладенням договору купlвлl-продажу прав вимоги за договорами по3ики, iнших

логоворiв), yciM бюро кредитних iсторiй, якi cTBopeHi та здiйснюють свою дiяльнiсть
вiдповiдно до законодавства Украiни (далi - Бюро кредитних iсторiй) та iншим

установам, органiзацiям, юридичним та фiзичним особам;
о ЗдiйсНення запиТiв з використанняМ Персональних даних до Бюро кредитних iсторiй,

cepBiciB дистанцiйнот верифiкацii та iнших cepBiciB, що у порядку, передбаченому

законодавством Украiни, надають iнформачiю про мене та отримання додаткових
даних щодо мене з наступною обробкою таких даних;

о обробку Moix телекомунiкацiйних даних , отриманих пiд час користування Веб-сайтом
ТоваристВа, щО включаюТь: файлИ cookie, IР-адреси, параметрИ та наJIаштування

iнтернсг-браузерiв технiчних пристроiв та iншу технiчну iнформачiю;
. обробКу та переДачу ТоваРиствУ операторами мобiльного 3в'я3ку телекомунiкацiйних

дu""*, aiбрu""* стосовно HoMepiB телефонiв вказаних при заповненi форм на Веб-сайтi;

о ФiксаЦiю телефОнних розмов, iх обробку та'подальше зберiгання,

1.1.3. Здiйснення дiй зазначених у пунктi 1.1.(пп.r[.1.1.-1,1.2) Згоди не потребУе дОДаТКОВОГО

iнформування мене (Споживача).
1.2, досryп Товариства до Moei кредитноi icTopii, збiр, зберiгання, використання та

розповсюдження,Ър.. Бюро кредитних iсторiй iнформачii про мене (в тому числi iнформацii,

що мiститЬся у державнIт>( реесТрахта iншиХ базаХ даниХ публiчноГо використання) у порядку,

визначенОrу iu*о*rом УкрЪiни <<Про органiзачiю формування та обiгу кредитних icTopifu;

1.3. на передачу операторам мiжнародних платiжних систем даних платiжних карток, що
наданi Спьживаче* iouap"cтBy при заповненi форr на Веб-сайтi або iншим чином, та на

отримання вiд таких операторiв конфiденцiйноi iнформачii, 3окрема - звiту, що вкJIючае

.*ьр"".о"ий бал вiд visa irабо Mastercard та формуеться З використанням даних платiжних

nupron СпоживаЧа та операцiй здiйсНених З використанняМ такиХ карток, данi яких наданi

Споживачем Товариству.

2. Споживач пiдтверджуе, що BiH мае законне право на надання ycix без виключення даних,

зазначених r", ,rр" реестрачii, заповненнi форм, наданнi документiв та iншоi iнформачii на

Веб-сайтi Товариства та переданих Товариству.

3, Споживач погоджуеться на використання Товариством з метою комунiкацii з Споживачем

контактних даних, що були зазначенi Споживачем на Веб-сайтi таlабо окремо повiдомленi

Споживачем Товариству у буль-який спосiб таlабо зазначенi в укладеному мiж СпоживllЧем

та Товариством договорi таlабо законно отриманi Товариством 3 iнших джерел. laKa
комунiкацiя може здiйснюватися поштовим зв'язком, електронною пош-тою, телефон[tим

зв'яЬком, спецiальнИми засобамИ програмнОго забезПеченнrI, якi пов'язанi з наданiами

СпоживаЧем телефОнними номерами (ViЬеr, WhatsApp та iH,), засобами зв'язку у соцiальних

мережах (Facebook та iH.) та iншими електронними засобами зв'язку.
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4. Згода надаеться на строк, необхiдний дJUI досягнення Товариством мети обробкИ

персональних даних, але у буль-якому випадку на строк не менше нiж передбачений чинним

законодавством Украiни.

5. Споживач, здiйснюючи реестрацiю, заповнюючи форми, надаючи документи та iншу

iнформачiю щодо себе на Веб-сайтi, пiдтверджуе, що BiH:

- повiдомлений про володiльця персоныIьних даних;
- про скJIад та змiст зiбраних Товариством Персональних даних Споживача;
- про вкJIючення Персональних даних до бази персоныIьних даних Товариства;

- про cBoi права, передбаченi Законом Украiни <Про захист персонаJIьних даних>> та Законом

Украiни <Про органiзачiю формування та обiгу кредитних iсторiй>;

- npo **У зборУ ПерсоналЬних даниХ та трегiХ осiб, яким передаються Персональнi данi;
- засвiдчуе, що скJIад та змiст Персональних даних в повнiй Mipi е вiдповiдними,

адекватнИми та ненадмiрНими стосОвно визначеноi цiею Згодою мсги ix обробки.

6, Товариство забезпечуе належний захист Персональних даних Споживача у спосiб,

визначений чинним законодавством Украiни. Захист Персональних даних передбачае заходи,

спрямованi на запобiгання випадковiй BTpaTi, знищенню, нe.законнiй обробчi, у тому числi
незаконному доступу чи знищенню Персональних даних,

7. Товариство веде облiк операцiй, пов'язаних з обробкою Персональних даних Споживачата

доступом до них вiдповiдно до вимог законодавства.

Мiй ллобiльнuй номер mелефону, прiзвutце, iм'я, по баmьковi, реесmрацiйнuй номер

облiковоt карmкu ппаmоuiа .поdаmкiв, мiсце mа dень пidmверёсюення мною цiеi зzоdu

вuзначаюmься вidповidно dо елекmроннuх dанuх, лцо dаюmъ моэюлuвiсmь зdiйснumu

idенmuфiкацiю tleHe як фiзuчноt особu mа мiсmмпься в lнфорпtацiйно-mелекопtунiкацiйнiй

сuсmемi Товарuсmва.


