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ЗГОДА (ДОЗВІЛ) СУБ’ЄКТА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ.
Я, ____________________________________________________________________________
як суб’єкт
персональних даних, надаю свою добровільну згоду (дозвіл)
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СС ЛОУН» (далі – Товариство), на
обробку моїх персональних даних відповідно до умов, викладених в цій Згоді, а також в
окремих документах - ПОРЯДКУ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ТОВАРИСТВОМ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СС ЛОУН» (далі – Порядок) та ПОЛІТИЦІ
КОНФЕДЕНЦІЙНОСТІ (надалі – Політика) (текст для ознайомлення доступний на сайті
https://www.ccloan.ua/ в розділі «Юридична інформація»).
1. Володільцем персональних даних, що обробляються відповідно до цієї Згоди, є ТОВ «СС
ЛОУН» (ЄДРПОУ – 40071779).
2.

Склад та зміст персональних даних на обробку яких надається Згода:
2.1. особисті та контактні дані:
- прізвище, ім’я та по батькові особи;
- інформація, яка зазначена в паспорті (серія, номер паспорту, дата видачі та ким його
було видано) (або іншому документі, що посвідчує особу);
- дата, місяць і рік народження;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків;
- відомості про зареєстроване та фактичне місце проживання;
- номери контактних телефонів;
- адреса електронної пошти;
- відомості про притягнення до адміністративної чи кримінальної відповідальності;
2.2. фінансова інформація:
- стан кредитної заборгованості перед Товариством та іншими фінансовими
установами;
2.3. інформація, відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та
фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»:
- прізвище, ім’я та по батькові особи;
- інформація, яка зазначена в паспорті (серія, номер паспорту, дата видачі та ким його
було видано) (або іншому документі, що посвідчує особу);
- дата, місяць і рік народження;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків;
- відомості про зареєстроване та фактичне місце проживання;
- номери контактних телефонів;
- адреса електронної пошти;
- запис зображень (фото, відео; звукозапис);
- стать;
- наявність чи відсутність статусу політично значимої особи, чи є суб’єкт персональних
даних членом сім’ї політично значимої особи чиособою, пов’язаною з політично
значущою особою;
- суми нарахованих та/або отриманих доходів;

- тощо;
2.4. інформація щодо працевлаштування:
- найменування роботодавця або навчального закладу (за наявності);
- інформація про професію, посаду та рід діяльності;
2.5. інформація, пов’язана з участю в акціях, розіграшах:
- інформація, пов’язана з проведенням розіграшів, рекламних акцій, в тому числі
оголошення переможців і вручення подарунків;
2.6. інформація, отримана в ході комунікації з Товариством:
- отримані листи, електронне листування, телефонні розмови
3.

Права Суб’єкта персональних даних:
-

-

-

-

4.

знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету
їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи
розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо
отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків,
встановлених законом;
отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних,
зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
на доступ до своїх персональних даних;
отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту,
крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його
персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із
запереченням проти обробки своїх персональних даних;
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;
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;
звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого
або до суду;
застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про
захист персональних даних;
вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних
даних під час надання згоди;
відкликати згоду на обробку персональних даних;
знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

Мета обробки персональних даних Суб’єкта персональних даних:
- здійснення ідентифікації та верифікації відповідно до Закону України «Про
запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї
масового знищення»;
- укладання та виконання правочину;
- здійснення заходів, що передують укладенню правочину на вимогу Суб'єкта

-

персональних даних;
надання Суб'єкту персональних даних за його згодою інформації про послуги
Товариства, маркетингові пропозиції, та інші повідомлення, надіслані за допомогою
SMS-повідомлень з вищезазначеною метою, що не порушує норм чинного
законодавства України.

5.
Товариство здійснює обробку персональних даних суб’єкта персональних даних на
наступних підставах:
- згоди Суб’єкта персональних даних;
- укладення та виконання правочину;
- з інших підстав, передбачених ст. 11 Закону України «Про захист персональних
даних».
6.

Я, як суб’єкт персональних даних підтверджую свою згоду на:
6.1.
Передачу моїх персональних даних Товариством в тому числі, але не виключно,
наступним особам:
- Бюро кредитних історій;
- Банкам;
- Фінансовим установам;
- Органам державної влади;
- Операторам послуг платіжних систем.
6.1.1. Передачу персональних даних у разі укладання договору відступлення права
вимоги/купівлю-продажу прав вимог та/або інших договорів, пов’язаних з отриманням
послуг з повернення простроченої заборгованості, за відповідним договором позики з
будь-якою третьою особою, відповідно до чого новий кредитор набуває статусу
володільця персональних даних Суб’єкта персональних даних з обов’язковим
письмовим повідомленням.
6.1.2. Використання Товариством моїх персональних даних відповідно до
законодавства та своїх внутрішніх правил.
6.1.3. 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, під час укладання та протягом строку дії договору позики.
Наданням цієї згоди підтверджую право Товариства на збирання, реєстрацію,
накопичення, адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення
(розповсюдження, реалізація, передача), уточнення (оновлення, зміну), копіювання,
опублікування, редагування, компонування даних без редагування їх внутрішнього
змісту, пересилання поштою та/або електронними способами, розміщення на Сайті
Товариства, передачу, знеособлення, знищення, а також використання їх з метою
повідомлення інформації про послуги Товариства, маркетингові пропозиції.
6.2.
На обробку моїх персональних даних з метою отримання рекламноінформаційних матеріалів.
6.3.
Надана мною Згода на обробку моїх персональних даних, не вимагає
здійснення повідомлення мене про передачу моїх персональних даних третім особам
згідно з нормами статті 21 Закону України «Про захист персональних даних».

7.

Суб’єкт персональних даних має право пред’являти вмотивовану вимогу Товариству із
запереченням проти обробки своїх персональних даних, пред’являти вимогу щодо
зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та
розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є

недостовірними.

Наданням цієї згоди підтверджую, що, я проінформований (а) про свої права як
суб’єкта персональних даних, визначених Законом України «Про захист персональних
даних» та ПОРЯДКУ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СС ЛОУН» та ПОЛІТИКОЮ КОНФЕДЕНЦІЙНОСТІ, про мету збору
Персональних даних та про осіб, яким передаються Персональні дані, а також про той
факт, що мої Персональні дані включені до бази персональних даних «Клієнти»,
власником якої є Товариство, і у зв’язку з цим, я не потребую подальшого письмового
інформування про вказані вище обставини.

