Згода на обробку персональних даних
Я, як суб’єкт персональних даних, надаю свою згоду на обробку своїх персональних даних вказаних мною під
час реєстрації, оформлення Анкети на кредит, а також тими, що вказані в «Особистому кабінеті», Товариству
з обмеженою відповідальністю «АППАРАТУС» (код ЄДРПОУ 43649600, місцезнаходження: 03113, м.Київ,
вул.Дегтярівська, 53-А) (далі — Володілець) в базі персональних даних «Контрагенти» з метою забезпечення
взятих Володільцем на себе зобов’язань, для забезпечення відносин у сфері податкового, бухгалтерського
обліку, статистичної звітності, а також для забезпечення відносин у сфері реклами та ведення ділових
стосунків, направлення (надсилання) на мою адресу спеціальних пропозицій, інформації про нові товари,
послуги та рекламні акції, знижки інші дії, у межах своєї діяльності, а також виконання Володільцем своїх
обов'язків переді мною, як покупцем товарів і/або послуг, тощо, а саме:
•
•

прізвище, ім'я, по батькові, адреса проживання, номери домашнього чи мобільного телефонів, іншої
контактної інформації, паспортні дані, ІПН (РНОКПП), дата народження та інша інформація, яка
надається мною при реєстрації, в Анкеті на кредит, в Особистому кабінеті тощо;
будь-яких інших персональних даних та відомостей, які добровільно надаються Суб’єктом
персональних даних Володільцю, що містяться в документах, що надаються при заповненні анкет,
проведенні інтерв'ю, в процесі оформлення заявок, інших документів та виконання укладених
договорів, а також дані, які можуть знадобитися Володільцю у зв'язку із реалізацією мети обробки
персональних даних, в тому числі паспортні дані, якщо такі були надані.

Обробка персональних даних може здійснюватися ТОВ «АППАРАТУС» на паперовому і/або електронному
носіях з можливим використанням змішаної обробки: автоматизованої та неавтоматизованої.
Я погоджуюсь з тим, що ТОВ «АППАРАТУС» може передавати мої персональні дані третім особам,
афілійованим юридичним особам та фізичним особам-підприємцям відповідно до мети їх обробки,
банківським установам, фінансовим установам, іншими третіми особами, за умови дотримання такими
особами вимог чинного законодавства України щодо захисту персональних даних (без додаткового
погодження та повідомлення Суб’єкта персональних даних в разі їх передачі), в тому числі наступним
фінансовим закладам з метою розгляду можливості видачі кредиту: АТ КБ«ПРИВАТБАНК» (код ЄДР 14360570). Також даю дозвіл вказаним фінансовим закладам на доступ до інформації про мою кредитну
історію, що міститься у будь-якому бюро кредитних історій України.
Я підтверджую свою згоду з усім вказаним вище, а також, що повідомлений про Володільця персональних
даних; мету обробки персональних даних; склад і зміст персональних даних; осіб, яким можуть бути передані
персональні дані; мені зрозумілі мої права, передбачені Законом України «Про захист персональних даних».

