ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
1. Клієнт, як суб’єкт персональних даних, заповнюючи Заявку на отримання грошових
коштів у позику, у тому числі і на умовах фінансового кредиту, на веб-сайті Товариства
з обмеженою відповідальністю «Аванс Кредит» (далі – Товариство) - та проставляючи
відповідну відмітку, надає свою однозначну, беззастережну і необмежену згоду на:
1.1. Обробку персональних даних, у тому числі, на їх збір, систематизацію,
накопичення, зберігання, уточнення (оновлення та зміну), використання,
розповсюдження, передачу, знеособлення, блокування та знищення будь-якої
інформації, що стосується Клієнта, зокрема, але не виключно, інформації щодо: статі,
прізвища, імені, по-батькові, паспортних даних, реєстраційного номеру облікової
картки платника податків, дати, місця та року народження, фотографії документу, що
посвідчує особу або особистої фотографії, громадянства, адреси фактичного
проживання та реєстрації, сімейного, соціального, майнового становища, освіти,
професії, займаної посади , найменування та реквізитів роботодавця або навчального
закладу, доходів, номерів контактних телефонів, адреси електронної пошти, тощо (далі
– «Персональні дані»).
1.2. Метою обробки Товариством Персональних даних Клієнта є:
1.2.1. аналіз наданих Клієнтом даних для прийняття Товариством рішення щодо
укладення Договорів позики;
1.2.2. здійснення Товариством своєї фінансово-господарської діяльності, виконання
умов укладених договорів;
1.2.3. пропонування повного переліку послуг Товариства;
1.2.4. інформування Клієнта про діючі умови програми лояльності, бонуси, промокоди,
акції, спеціальні пропозиції;
1.2.5. надання фінансової інформації;
1.2.6. інформування Клієнта (у т.ч. шляхом залучення третіх осіб) про наявність
заборгованості, необхідність та порядок її погашення відповідно до умов укладеного
Договору позики;
1.2.7. інша мета, що не суперечить Закону України «Про захист персональних даних».
1.3. Відповідно до частини 2 статті 2 Закону України «Про запобігання та протидію
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню
тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» на Товариство
також покладаються обов’язки щодо обробки персональних даних для цілей
запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового
знищення.
1.4. На виконання поставленої мети, Клієнт надає свою згоду на:
• Передачу, поширення (у тому числі транскордонне) та надання своїх даних органам
державної влади та їх структурним підрозділам, банкам та небанківським фінансовим
установам, факторинговим компаніям (у зв’язку із відступленням права вимоги або

укладенням договору купівлі-продажу прав вимоги за договорами позики), усім бюро
кредитних історій, які створені та здійснюють свою діяльність відповідно до
законодавства України (далі – Бюро кредитних історій), операторам послуг платіжної
інфраструктури (далі – Оператори) та іншим установам та організаціям;
• Здійснення запитів з використанням Персональних даних Клієнта до Бюро кредитних
історій, сервісів дистанційної верифікації та інших сервісів, що у порядку,
передбаченому законодавством України, надають інформацію про Клієнта та
отримання додаткових даних Клієнта з наступною обробкою таких даних;
• Обробку телекомунікаційних даних Клієнта, отриманих під час користування вебсайтом Товариства, що включають: файли cookie, IP-адреси, параметри та
налаштування інтернет-браузерів технічних пристроїв Клієнта та іншу технічну
інформацію;
• Обробку та передачу Товариству операторами мобільного зв'язку телекомунікаційних
даних, зібраних стосовно номерів телефонів Клієнта вказаних в заявці;
• те, що Оператори (спільно, чи кожен окремо) виступатимуть володільцями та/або
розпорядниками Персональних даних.
1.5. Здійснення дій зазначених у пунктах 1.1.-1.4. Згоди не потребує додаткового
інформування Клієнта.
2. Клієнт підтверджує, що він має законне право на надання усіх без виключення даних,
зазначених ним при Реєстрації на веб-сайті Товариства та переданих Товариству.
3. Клієнт погоджується на використання Товариством усіх даних, переданих
безпосередньо Товариству та законно отриманих Товариством у порядку
передбаченому п. 1.4. з метою обміну кореспонденцією та інформацією. Така
інформація може передаватися поштовим зв’язком, електронною поштою, телефонним
зв’язком, спеціальними засобами програмного забезпечення, які пов'язані з наданими
Клієнтом телефонними номерами (Viber, WhatsApp та ін.), засобами зв'язку у
соціальних мережах (Facebook та ін.) та іншими електронними засобами зв’язку.
4. Ця згода на обробку персональних даних надається без обмеження строку.
5. Клієнт, заповнюючи Заявку на отримання фінансового кредиту на веб-сайті
Товариства, підтверджує, що він:
- повідомлений про володільця персональних даних;
- про склад та зміст зібраних Товариством персональних даних Клієнта;
- про включення Персональних даних до бази персональних даних Товариства;
- про свої права, передбачені Законом України «Про захист персональних даних»;
- про мету збору даних та третіх осіб, яким передаються Персональні дані;
- засвідчує, що склад та зміст Персональних даних в повній мірі є відповідними,
адекватними та ненадмірними стосовно визначеної цією Згодою мети їх обробки.
6. Товариство забезпечує належний захист Персональних даних Клієнта у спосіб,
визначений чинним законодавством України. Захист Персональних даних передбачає

заходи, спрямовані на запобігання випадковій втраті, знищенню, незаконній обробці, у
тому числі незаконному доступу чи знищенню Персональних даних.
7. Товариство веде облік операцій, пов’язаних з обробкою Персональних даних Клієнта
та доступом до них відповідно до вимог законодавства.
8. Склад та зміст персональних даних Клієнта, які обробляються Товариством
8.1. Склад та зміст персональних даних Клієнта, які обробляються Товариством:
8.1.1. ідентифікаційні та контактні дані:
- прізвище, ім’я та по батькові особи;
- серія та номер паспорта громадянина України, іншого документа, що посвідчує особу,
підтверджує громадянство України чи спеціальний статус особи;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків;
- місце народження; зареєстроване або фактичне місце проживання;
- дата, місяць, рік народження;
- адреса електронної пошти, номери контактних телефонів;
8.1.2. фінансова інформація:
- зашифрований номер банківської карти у форматі: 1234-56xx-xxxx-7890;
- інформація про кредитні та інші зобов’язання;
8.1.3. інформація, необхідна для проведення належної перевірки в рамках проведення
первинного фінансового моніторингу:
- прізвище, ім’я та по батькові особи;
- серія та номер паспорта громадянина України, іншого документа, що посвідчує особу,
підтверджує громадянство України чи спеціальний статус особи;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків;
- місце народження; зареєстроване або фактичне місце проживання;
- дата, місяць і рік народження;
- адреса електронної пошти, номери контактних телефонів;
- фотографія документа, що посвідчує особу, та/або особиста фотографія Клієнта,
та/або тривимірне зображення обличчя Клієнта, що в тому числі містить біометричні
дані Клієнта;
- громадянство;
- інформація, отримана в ході комплексної перевірки ділових зв’язків, грошових
потоків, достовірність наданої особою інформації, інформації в соціальних мережах та
з відкритих джерел;
- інформація, отримана зі списків санкцій;

- наявність чи відсутність статусу політично значимої особи;
- тощо;
8.1.4. інформація щодо освіти та сім’ї:
- інформація про освіту;
- інформація про сімейний стан;
8.1.5. інформація щодо працевлаштування:
- найменування та реквізити роботодавця;
- професія;
- посада;
- дані щодо держаної реєстрації фізичною особою-підприємцем;
- дані щодо провадження незалежної професійної діяльності.
8.1.6. інформація, пов’язана з використанням Клієнтом послуг Товариства:
- інформація про послуги, які надаються;
- інформація про виконання або невиконання договірних зобов’язань;
- інформація про звички, інтереси, задоволеність чи незадоволеність наданими
послугами;
8.1.7. інформація, пов’язана з участю в акціях, розіграшах, конкурсах:
- інформація, пов’язана з проведенням конкурсів, розіграшів, промо-акцій, в тому числі
оголошення переможців і вручення призів переможцям;
8.1.8. інформація, отримана в ході комунікації з компанією Товариство:
- отримані листи, електронне листування, телефонні розмови (з або без аудіофіксації)
під час спілкування з компанією Товариство;
8.1.9. інформація, отримана з публічних джерел:
- інформація з баз даних публічного користування, з відкритих державних реєстрів та
інших відкритих джерел інформації;
8.1.10. інформація, що збирається для контролю безпеки в межах Товариства:
- інформація, отримана за допомогою відеозаписів в приміщеннях та на території
Товариства;
8.2. Товариство здійснює обробку вищезазначених персональних даних Клієнтів також
з метою належного надання послуг (ідентифікація, верифікація, авторизація,
відновлення паролю, надсилання інформаційних матеріалів за підпискою Клієнтів,
відповідей на запити та листи Клієнтів, а також для інших дій, в яких з’являється
необхідність для належного надання послуг).

