ЗГОДА (ДОЗВІЛ) СУБ’ЄКТА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ.
Я, ______________________________________________________________________________
як суб’єкт персональних даних, ознайомився з ПОРЯДКОМ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СС ЛОУН» (далі – Порядок) та надаю свою
згоду (дозвіл) ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СС ЛОУН» (далі – Товариство),
код ЄДРПОУ 40071779, на обробку моїх персональних (далі – дані) даних відповідно до
сформульованої мети їх обробки, та підтверджую, Товариство має право, зокрема, але не
обмежуючись:
1. Передати дані для обробки в тому числі, але не виключно, наступним особам:
- Бюро кредитних історій;
- Банкам;
- Фінансовим установам;
- Органам державної влади;
2. Укладати договір відступлення права вимоги/купівлю-продажу прав вимог та/або інші договори,
пов’язані з наданням послуг з повернення простроченої заборгованості, за відповідним договором
позики з будь-якою третьою особою;
3. Не здійснювати повідомлень про передачу персональних даних Позичальника третім особам
згідно з нормами статті 21 Закону України «Про захист персональних даних»;
4. На передачу та збір інформації, що складає мою Кредитну історію до Бюро, її перевірку,
зберігання, обробку, використання та поширення через Бюро, а також на отримання Товариством
від Бюро Інформації, що складає мою Кредитну історію у вигляді Кредитного звіту такого суб’єкта,
під час укладання та протягом строку дії договору позики.
5. А також наданням цієї згоди підтверджую право Товариства на збирання, реєстрацію,
накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення
(розповсюдження, реалізація, передача), уточнення (оновлення, зміна), копіювання, опублікування,
редагування, компонування даних без редагування їх внутрішнього змісту, пересилання поштою
та/або електронними способами, розміщення на Сайті Товариства, передачу, в тому числі
транскордонну передачу, знеособлення, знищення моїх персональних даних, а також використання
їх з метою просування послуг Товариства та надсилання пропозиції продуктів і послуг Товариства.
Я, як суб’єкт персональних даних, підтверджую, що я повідомлений про права, передбачені
Законом України «Про захист персональних даних», про мету збору персональних даних, про
володільця персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних та осіб, яким
передаються персональні дані, засвідчую, що склад та зміст персональних даних є відповідним
визначеній в Порядку меті обробки персональних даних.

