
Порядок та процедура захисту персональних даних споживачів (витяг) 

 

Кредитодавець здійснює обробку персональних даних споживача відповідно до 

Закону України «Про захист персональних даних» та на підставі інформованої 

згоди суб’єкта персональних даних, наданої до укладання кредитного договору. 

ТОВ «ІЗІ КРЕДИТ» забезпечує обробку та захист персональних даних 

відповідно до вимог чинного законодавства України, а саме Конституції 

України, Законів України «Про фінансові послуги та державне регулювання 

ринків фінансових послуг», «Про захист персональних даних», «Про 

запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення», вимог внутрішніх нормативних 

документів ТОВ «ІЗІ КРЕДИТ» та інших нормативно-правових актів України. 

ТОВ «ІЗІ КРЕДИТ» є володільцем персональних даних суб’єктів персональних 

даних, які надано Товариству. Метою обробки персональних даних є 

забезпечення реалізації договірних, правових, податкових відносин, відносин у 

сфері бухгалтерського обліку та статистики. Мета обробки персональних даних 

може змінюватись та доповнюватись внаслідок зокрема внесення змін до 

законодавства України. 

Обробка Товариством персональних даних здійснюється тільки за наявності 

підстав, визначених законодавством України, зокрема: 

− згоди суб'єкта персональних даних на обробку його персональних даних; 

− укладення та виконання правочину, стороною якого є суб'єкт персональних 

даних або який укладено на користь суб'єкта персональних даних чи для 

здійснення заходів, що передують укладенню правочину на вимогу суб'єкта 

персональних даних; 

− необхідності виконання обов’язку володільця бази персональних даних, який 

передбачений чинним законодавством України. 

Персональні дані обробляються у формі, що допускає ідентифікацію фізичної 

особи, якої вони стосуються. 

Обробка персональних даних починається з надання споживачем згоди на таку 

обробку його персональних даних. Згода суб’єкта персональних даних 

надається до або під час встановлення з ним ділових відносин. 

Товариство здійснює обробку персональних даних у міру необхідності, 

протягом всієї тривалості всіх ділових відносин з відповідними суб’єктами 



персональних даних, а також до закінчення строків зберігання інформації 

(документів з такою інформацією), визначених умовами укладених договорів 

або чинним законодавством України, у тому числі Законом України «Про 

запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення», внутрішніми документами 

Товариства.  

Товариством здійснюється захист персональних даних шляхом впровадження 

системи доступу до персональних даних та покладення на відповідних 

співробітників та контрагентів зобов’язання щодо нерозкриття та 

нерозголошення персональних даних, а також шляхом забезпечення технічного 

захисту систем, що містять персональні дані, від несанкціонованого доступу. 

Персональні дані залежно від способу їх зберігання (паперові, електронні носії) 

обробляються у такий спосіб, щоунеможливлює доступ до них сторонніх осіб. 

Порядок доступу до персональних даних третіх осіб визначається умовами 

згоди суб’єкта персональних даних на обробку цих даних, наданої володільцю 

персональних даних, або відповідно до вимог закону. Доступ до персональних 

даних третій особі не надається, якщо зазначена особа відмовляється взяти на 

себе зобов’язання щодо забезпечення виконання вимог законодавства у сфері 

захисту персональних даних або неспроможна їх забезпечити. 


