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I. Загальнi полопсення
1.1. Положення про порядок обробки та захисту персонЕrльних даних суб'ектiв

Порсональних даних (далi - Полоtкення) визначае комплекс органiзацiЙних та технiчних
заходiв дJuI забезпечення захисту персонttльних даних клiентiв ТОВДРИСТВД З
оБМЕЖЕноЮ ВIДПоВIДАлЬнIСТЮ кМIКРоФIНАНС)) (далi - Товариство), вiд
незаконноi обробки, у т. ч. вiд втрати, незаконного або випадкового знищення, а такохс вiд
незаконного доступу до них.

1.2. Положення розроблено на пiдставi Закону Украihи кПро захист персональних
ДаНИХ) вiд 01.06.2010 J\9 2297-VI (зi змiнами) (далi - Закон Nэ2297), Типового порядку
обробки персонапьних даних, затвердженого HaKa:toM Уповноваженого BepxoBHoi Ради
УкраiЪи з прав людини вiд 08.01 .20|4 ]ф 1/02-14, Закону Украihи <Про доступ ло публiчноi
iНфОРмацii> вiд 1З.01.2011 NЬ 2939-VI (зi змiнами), Закон УкраiЪи кПро запобiгання та
протидiю легалiзацii (вiдмиванню) доходiв, одерхсаних злочинним mJuIxoM, фiнансуванню
тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброi масового знищення) вtд06.|2.2019 J\Ъ

361-IX (зi змiнами).
1.3. ПоложенЕя е обов'язковим для виконання працiвниками Товариства, якi мають

доступ до персональних даних та обробляють персональнi данi.
1.4. Згiдно iз Законом Nр2297 Товариство вва}каеться володiльцем та розпорядником

персональних даних.

II. Визначення TepMiHiB
У цьому Положеннi нижченаведенi термiни вживаються в такому значеннi:
база персональних даних - iMeHoBaHa сукупнiсть упорядкованих персон€rльних

даних в електроннiй формi та/або у формi картотеки персональних даних;
вОлоДiлець персональних даних - фiзична або юридична особа, яка визначае мету

Обробки персонtшьних даних, встановлюе склад цих даних та процедури ik обробки, якщо
iнше не визначено законом;

ЗГОДа СУб'скта персональних даних - добровiльне волевиявлення фiзичноi особи
(За Умови iT поiнформованостi) щодо надання дозволу на обробку'fi персональних даних
ВiДпОвiдно до сформульованоi мети ix обробки, висловлене у письмовiй формi або у формi,
ЩО Дае ЗМогУ зробити висновок про надання згоди. У сферi електронноi комерчii згода
СУб'еКта персональних даIIих може бути надана пiд час реестрацiТ в iнформацiйно-
ТеЛекоМУнiкацiЙнiЙ системi суб'екта електронноi комерцii шляхом проставлення вiдмiтки
про надання дозволу на обробку cBoix персональних даних вiдповiдно ло сформульованоi
мети ix обробки, за умови, що така система не створЮе мох(пиВостей лля обробки
персонtlJIьних даних до моменту проставлення вiдмiтки;

Знеособлення персональних даних - вилучення вiдомостей, якi дають змогу прямо
чи опосередковано iдентифiкувати особу;

КаРТОТеКа - бУль-якi cTpyкTypoBaHi персональнi данi, доступнi за визначеними
критерiями, незЕuIежно вiд того, чи TaKi данi централiзованi, децентралiзованi або роздiленi
за функцiональними чи географiчними принципами;

КЛiеНТ - фiзична особа або фiзична особа - пiдприемець, яка отримуе або мае HaMip
отримати фiнансову послугу;

ОбРОбка персональних даних - будь-яка дiя або сукупнiсть дiй, таких як збирання,
РееСТРацiя, накопичення, зберiгання, адаптування, змiна, поновпення, використання i
поширення (розповсюдження, реалiзацiя, передача), знеособлення, знищення персональних
ДаНИХ, У ТОМУ числi з Використанням iнформацiЙних (автоматизованих) систем;

ОДеР)IСУВаЧ - фiЗична чи юридична особа, якiй надаються персональнi данi, у тому
числi третя особа;

ПеРСОНаЛьнi данi - вiдомостi чи сукупнiсть вiдомостей про фiзичну особу, яка
iдентифiкована або може бути конкретно iдентифiкована;



розпорядник персональних даних - фiзична чи юридична особа, якiй володiльцем
персональних даних або законом надано право обробляти цi данi вiд iMeHi володiльця;

суб'ект персональних даних - фiзична особа, персональнi данi якоi обробляються;
третя особа - буль-яка особа, за винятком субОекта персональних даних, володiльця

чи розпорядника персонЕrльних даних та Уповноваженого Верховноi Ради Украiни з прав
людини, якiй володiльцем чи розпорядником персональних даних здiйснюеться передача
персональних даних;

Веб-сайт - офiцiйний веб-сайт Товариства за адресою в MeperKi iHTepHeT https://o-
credit.com.

iнформацiйно-телекомунiкацiйна система (ITC) - сукупнiсть iнформацiйних та
телекомунiкацiЙних систем Товариства, яка працюе в форматi сайту(iв) Товариства, в

рамках якоi реалiзуються технологii обробки iнформацiТ з використанням технiчних i
програмних засобiв i якi у процесi обробки iнформацii дiють як едине цiле.

ПI. Вiдомостi про Товариство як володiльця персопальних даних
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЪНIСТЮ (МIКРОФIНАНС)), код

СДРПОУ 415З9960, УкраiЪа, 69035, м. Запорiхсяtя, вул. Рекордна, буд. 26Г.

IV. Мета обробки персональних даних
4.1. Товариство здiйснюе обробку персональних даних з метою:
. нддання Товариством фiнансових та iнших послуг, якi регулюються чинним

законодавством УкраiЪи ;

. Виконання умов договорiв, що булиlбудуть укладенi Товариством (у т, ч.

реа.пiзацii та захисту прав cTopiн за укладеними договорами);
о профiлювання (здiйснення автоматизованоi обробки даних клiентiв, iнших

контрагентiв з метою оцiнки побудови стратегiЙ розвитку, розробки та пропозицii
продуктiв та послуг Товариства);

. забезпечення якостi обслуговування Товариством та безпеки в дiяльностi
Товариства;

. захисту законних iHTepeciB Товариства або TpeTboi особи, якiй Товариством
передаються персональнi данi, KpiM випадкiв, коли потреби захисту основоположних прав
i свобод фiзичних осiб у зв'язку з обробкою iх даних переважають TaKi iнтереси;

о запобiгання використанню iнформацiйно-телекомунiкацiйноi системи
Товариства для легалiзацii (вiдмивання) доходiв, одержаних злоtIинним шляхом,
фiнансуванЕя тероризму та фiнансування розповсIодження зброi масового знищення
вiдповiдно до вимог Закону Украiни кПро запобiгання та протидiю лега.пiзацiТ
(вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуваншо тероризму та
фiнансуванню розповсюдження зброi масового знищення)) (далi - Закон про запобiгання);

о дотримання Товариством вимог чинного законодавства, зокрема з метою
пiдготовки та подання статистичноi, адмiнiстративноi та iншоi звiтностi;

о здiйснення Товариством прав та виконання обов'язкiв за iншими вiдносинами
мiж Товариством та суб'ектом персонсlльних даних;

о ре&лiзацii iнших повноважень, виконання функцiй, обов'язкiв Товариства, що
передбаченi законодавством Украiни або не суперечать йому, зокрема для виконання
рiшень органiв державноi впади та органiв нагляду за дiяльнiстю Товариства, судових
рiшень тощо.

4,2. Мета обробки Товариством персонЕuIьних даних суб'сктiв персональних даних
МоЖе змiнюватися внаслiдок змiни умов укпадених з ними договорiв або дiлових вiдносин,
змiсту дiяльностi Товариства, у тому числi у 3в'язку iз змiною законодавства Украiни.

4.3. Обробка персональних даних з метою надання iнформацii/пропозицii про
послуги Товариства, зберiгання персональних даних з мsтою виконання вимог
законодавства УкраiЪи щодо порядку зберiгання документiв, не вважаеться несумiсною



ОбрОбкою та здiйснюсться Товариством за умови забезпечення належного захисту
порсонtшьних даних.

V. Пiдстави для обробки персональних даних
5.1. обробка персональних даних здiйснюеться Товариством з пiдстав, визначених

статтею 11 Закону Ns2297, у тому числi:
. дозвiл на обробку персональних даних, що наданий Товариству вiдповiдно до

закону i виключно для здiйснення повноважень Товариства;
о необхiднiсть виконання обов'язку Товариств&о що передбачений законом

Украiни;
о }Кладення та виконання Товариством прЕlвочину, cTopoнolo якого е також

суб'ект персональних даних або який укладено на користь суб'екта персональних даних чи
для здiЙснення заходiв, що передують укладенню правочину на вимогу суб'екта
персональних даних;

о захист життево важливих iHTepeciB суб'екта персонЕrльних даних;
. необхiднiсть захисту закоцних iHTepeciB Товариства або третьоi особи, якiй

Товариством передаються персональнi данi, KpiM випадкiв, коли потреби захисту
ОСНОВОполоЖЕих прав i свобод фiзичних осiб у зв'язку з обробкою його даних переважають
TaKi iнтереси;

о Згода фiзичноi особи на обробку ii персональних даних (у разi iT налання).
5.2. Звернення фiзичноi особи до Товариства або користування послугами

Товариства свiдчить про згоду TaKoi особи на обробку Товариством iT персональних даних
у зв'язку iз таким зверIIенням чи користуванням послугап,Iи Товариства.

5.3. Користуючись веб-сайтом Товариства та веб-сервiсом, суб'ект персональних
даних дае згоду на використання Товариством таких його даних як сооkiе-файлiв, логiнiв i
ПаРОлiв ДостУпу, IР-адреси, параметрiв i на.тlаштувань iHTepHeT браузерiв для надання
послУг Товариством, оцiнки статистичних даних або ефективностi реклаN{них кампанiй.
Товариство також може обробляти данi про з'сднання, трафiк, дату, час, тривалiсть в роботi
мережi.

5.4, У разi вiдкликання фiзичною особою згоди на обробку шерсонutльних даних без
виконання нею процедур, необхiдних для припинення договiрних або iнших вiдносин з
Товариством, Товариство продовжуватиме обробку персональних даних в мех(ах та
обсягах, обумовлених реалiзацiею iснуючих правовiдносин та законодавством УкраiЪи, у т.
Ч. Для Захисту Товариством cBoix прав та законних iHTepeciB за договорtlпли.

VI. Склад персональних даних, що обробляються у Товариства
6.1. Вiдповiдно до визначеноi мети та пiдстав обробки, нормативно-правових aKTiB,

потреб Дiяпьностi Товариства обробляються TaKi вiдомостi суб'екта персонапьних даних:о прiзвище, iм'я та по батьковi (за наявностi) суб'екта;
о паспортнiданi;
. BiK;
о CTtlTbi
о ,щ&та i мiсце народження;
о мiсце постiйного проживання;
о мiсце реестрацii;о роестрацiйний номер облiковоi картки платника податкiв;
о сiмейний стан;
О KoHTaKTHi особи (прiзвища, iм'я, по батьковi таких осiб, ix дата народження,

номери телефонiв, адреса епектронноi пошти);
о мiсце роботи;
о зобра}кення (фото);



номера телефонiв;

розмiр заробiтноi плати;

данi, якi вимапlються законодавством в сферi здiйснення фiнансового
монiторингу, з тих, що не наведенi вище;

О iншi вiдомостi, мета обробки яких спiвпадае з MeToIo обробки персональних
даних, та якi булуть наданi суб'ектом самостiйно або отриманi Товариством в процесi
ВеДення Товариством своеТ дiяльностi, в тому числi, але не виключно шляхом наданшI
послуг.

6.2. Обробка персонаJIьних даних на виконання вимог Закону про запобiгання,
здiйснюеться без отримання згоди суб'екта персональних даних та не е порушенням Закону
Ns2297.

6.3. Товариство здiйснюе обробку персональних даних, якi е публiчною та/або
iнформацiею у формi вiдкритих даних (ст. 101 ЗУ кПро доступ до публiчноi iнформацii>),
що отримана iз загальнодоступних джерел, без одержання згоди суб'екта персонЕtJIьних
ДаНих. Така iнформацiя може Товариством вiльно копiюватись, поширюватись та
Використовуватись iншим чином, в тому числi в комерчiЙних цiлях, у поеднаннi з iншою
iнфОрмацiею або шляхом включення до власного продукту Товариства, викпючно в обсягах
вiдповiдно до вказаноТ вище мети обробки та з обов'язковим посиланням на джерело
отримання цiеi iнформацiТ.

вiдповiднооо""Н'iJъ*:ЫкБТ.ЁY.':#;r".хfr #Н^анихмаеправо:
1) знати про джерела збирання, мiсцезнаходжоння своiх персональних даних,

метУ iх обробки, мiсцезнаходження або мiсце прохмвання (перебування) володiльця чи
розпорядника персональних даних або дати вiдповiдне дору{ення щодо отримання цiеi
iнформацii уповноваженим ним особам, KpiM випадкiв, встановлених законом;

2) ОтриМувати iнформацiю про умови надання доступу до персональних даних,
ЗокреМа iнформацiю про TpeTix осiб, яким передаються його персональнi данi;3) на доступ до cBoix персональних даних;

4) ОТРиМУВати не пiзнiш як за тридцять каJIендарних днiв з дня надходження
ЗаПИТУ, KpiM випадкiв, передбачених законом, вiдповiдь rrро те, чи обробляються його
персон€rльнi данi, а також отримувати змiст таких персонапьних даних;

5) предОявляти вмотивовану вимогу володiльцю rтерсональних даних iз
запереченням проти обробки cBoix персонаJIьних даних;

6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо змiни або знищення cBoix
ПеРСОНаЛЬНИХ Даних будь-яким володiльцем та розпорядником персонsrльних даних, якщо
щ данl оорооJIяються незаконно чи е недостовlрниI\{и;

7) на захист своiх персональних даних вiд незаконноi обробки та випадковоi
ВТРаТИ, ЗниЩення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи
несвоечасним ik наданням, атакож на захист вiд надання вiдомостей, що е недостовiрними
чи ганьблять честь, гiднiсть та дiлову репутацiю фiзичноi особи;

8) ЗВертатися iз скаргаI\4и на обробку cBoix персональних даних до
Уповтlоваrкеного або до суду;

9) застосовувати засоби правового захисту в разi порушення законодавства про
захист персоЕальних даних;

10) Вносити застереження стосовно обмеження права на обробку cBoix
персональних даних пiд час надання згоди;

1 l) вiдкликати згоду на обробку персональних даних;
12) знати механiзм автоматичноi обробки порсональних даЕих;
tЗ) ша захист вiд автоматизованого рiшення, яке мае для нього правовi наслiдки.

о

о

a



YIII. Порядок доступу до персональних даних
Yci персональнi ланi, KpiM знеособлених персональних даних, володiльцем яких е

Товариство, за режимом доступу е iнформацiею з обмежоним достуцом.
.Щоступ до порсональних даних, отриманих на виконання чинного законодавства з

питrIнь фiнансового монiторингу, здiЙснюеться з урахуванням вимог чинного
законодавства та внутрiшнiх документiв Товариства з питань фiнансового монiторингу.

8.1. Щосryп працiвникiв Товариства
8.1.1. Товариство веде обпiк працiвникiв, якi мають доступ до персональних даних

суб'ектiв. Товариство визначае piBeHb доступу зазначених праuiвникiв до персональних
даних суб'ектiв. Кожен iз цих працiвникiв користуеться доступом лише до тих
персонttльних даних (ik частини) суб'ектiв, якi необхiднi Йому у зв'язку з виконанням cBoix
професiйних чи службових або трудових обов'язкiв. Yci iншi працiвники Товариства мають
право на повну iнформацiю лише стосовно власних порсональних даних.

8.1.2. Працiвники, якi м€lють доступ до персонttльних даних, дають письмове
зобов'язання про нерозголошення персональних даних, якi iM було довiрено або якi стали
iм вiдомi у зв'язку з виконанням професiйних чи службових або трудових обов'язкiв. Таке
зобов'язання чинЕе пiсля припинення ними дiяльностiо гIов'язаноi з персональними даними,
KpiM випадкiв, установлоних законом.

,.Щатою надання права доступу до персонЕIльних даних вважасться дата надання
зобов'язання вiдповiдЕим працiвником.

,Щатою позбавлення права доступу до персонаJIьних даних ввая(аеться джа
звiльнення працiвника, джа переведення на посаду, виконання обов'язкiв на якiй не
пов'язано з обробкою персональних даних.

У разi звiльнення працiвника, який мав доступ до персональних данихо або
IIереведення Його на iншу посаду, що не передбачае роботу з персональними даними
суб'ектiв, вживЕIються заходи щодо унеможливлення доступу такоТ особи до персональних
даних, а документи та iншi Hocii, що мiстять персональнi данi суб'ектiв, передаються
iншому працiвнику.

8.2. Щосryп суб'ектiв персональних даних
,Щоступ фiзичноi особи, чиi персональнi данi обробляються Товариством, надаеться

У поряДкУ, передбаченому законодавством Украihи та внутрiшнiми документами
Товариства, на пiдставi письмового запиту фiзичноТ особи - суб'екта персональних даних.
У запитi зазначаються: прiзвищео iм'я та по батьковi, мiсце проживання (мiсце перебування)
i реквiзити документа, що посвiдчуе фiзичну особу, яка подае запит.

,Щоступ суб'екта персональних даних до даних про себе здiйснюеться безоплатно,
8.3. Щосryп TpeTix осiб
,,Щаним Положенням передбачаеться можливiсть доступу до персонЕtльних даних

TpeTix осiб на пiдставi згоди суб'екта персональних даних, наданоi Товариству на обробку
таких персон.rльних даних, або (в деяких випадках) вiдповiдно до вимог Закону Np2297,
,,Щоступ до персоЕальних даних третiй особi не надасться, якщо зазначена особа
вiдмовляеться взяти на себе зобов'язання щодо забезпечення виконання вимог Закону або
неспроможна ix забезпечити. ,,Щля отримання доступу до персонtlльних даних суб'ект
вiдносин, пов'язаних з п9рсональними даними, подае Товариству запит, у якому
зазначаються:,о прiзвище, iм'я та по батьковi, мiсце проживання (мiсце перебування) i
реквiзити документа, що посвiдчуе фiзичну особу, яка подае запит (для фiзичноi особи -
заявника);

о наЙменування, мiсцезнаходженЕя юридичноТ особи, яка подае запит, посада,
прiзвище, iм'я та по батьковi особи, яка засвiдчуе запит;

о пiдтвердження того, що змiст запиту вiдповiдае повноваженням юридичноТ
особи (для юридичноi особи - заявника);



о прiзвище, iм'я та по батьковi, а такояс iншi вiдомостi, що дають змогу
iдентифiкрати фiзичну особу, стосовно якоi робиться запит;

. вiдомостi про базу lrерсональних даних, стосовно якоi подаеться запит, чи
вiдомостi про володiльця чи розпорядника порсональних даЕих;

. порелiк персонttльних даних, що запитуIоться; мета та/або правовi пiдстави
для запиту.

Запит задовольняеться протягом 30 (тридцяти) календарних днiв з дня його
надходження, якцIо iнше не передбачено Законом.

,Щопускаеться вiдстрочення доступу до персональних даних TpeTix осiб у разi, якщо
необхiднi данi не можуть буги наданi Товариством протягом 30 (тридцяти) календарних
днiв з дня }Iадходження запиту. При цьому загальний TepMiH вирiшення питань, порушених
у запитi, не може перевищувати 45 (сорока п'яти) календарних днiв.

У повiдомленнi про вiдстрочення Товариством зазначаються:
1) прiзвище, iм'я та по батьковi посадовоi особи;
2) датавiдправленняповiдопллення;
3) причинавiдстрочення;
4) строк, протягом якого буде задоволено запит.
Вiдмова у лоступi до персональних даних допускасться, якщо доступ до них

заборонено згiдно iз Законом Ns2279. У повiдомленнi про вiдмову Товариство зztзначае:
. прiзвище, iм'я, по батьковi посадовоi особи, яка вiдмовляе у доступi;о датавiдправлення повiдомлення;
о причина вiдмови.

IX. Захист персональних даних
9.1. Товариство як воподiлець персональних даних вживае органiзацiйних та

технiчних заходiв з метою забезпечення конфiденцiйностi, цiпiсностi, доступностi
персональних даних. Розпорядники персональних даних зобов'язанi не допускати
розголошення порсональних даних, якi стали iM вiдомi у зв'язку з виконанням договiрних
вiдlносин (на пiдставi пiдписання договорiв про конфiденцiйнiсть).

9.2. Права доступу до персонtlпьних даних надаються працiвникам Товариства в
МоЖах визначених посадовими обов'язками. Yci iншi працiвники мають право на повну
iнформацiю лишо стосовно власних персональних даних.

9.З. З метою забезпечення безпеки обробки персонадьних даних вживаються
спецiальнi технiчнi з,аходи захисту, у тому числi щодо виключення несанкцiонованого
дОстУпУ до порсонапьних даних, що обробляються та роботi технiчного та програмного
комплексу, за допомогою якого здiйснюсться обробка персонапьних даних.

Засоби захисту персонt}льних даних у Товариства включЕlють:
о розмежуваннядоступу;
о вживчtються заходи щодо створення резервних копiй;
. антивiруснийтамережевийзахист;
. захист каналiв передачi даних (криптографiчного, фiзичного; вiл

несанкцiонованого втручання;
о розмежування доступу до примiщеЕь та картотек;
о зберiгання у металевих вогнетривких шафах.
9.4. Працiвники Товариства, якi обробляють персональнi данi зобов'язанi:
9,4.Т. Запобiгати BTpaTi персональних даних або iх неправомiрному вLIкористанню;
9.4,2. Не розголошувати персонttльнi данi, якi iм було довiрено або якi стали вiдомi

У зв'язку з викоЕанням посадових обов'язкiв, при цьому таке зобовОязання LIинне пiсля
припинення ними дiяльностi, пов'язаноi з персональними даними, KpiM випадкiв,
установлоних законом;

9.4.3. TepMiHoBo повiдомляти директора Товариства у разi:



дан1;

о Втрати або неумисного знищення носiiъ iнформацii з персональними даними;. втрати ними ключiв вiд примiщень, сейфiв, ш&ф, де зберiгаються персона-uьнi

. яRщо iдентифiкацiйнi данi для входу в автоматизовану систему стали вiдомi
iншим особам;

о виявлення спроби несанкцiонованого доступу до персонаJIьних даних.
9.4.4. При звiльненнi з роботи або переведеннi на iншу посаду своечасно передати

керiвнику структурного пiдроздiлу або iншому працiвнику, визначеному керiвництвом
Товариства, Hocii iнформацii, що мiстять вiдомостi про персона.llьнi данi, якi були отриманi
або cTBopeHi особисто чи спiльно з iншими працiвниками пiд час виконання посадових
обов'язrсiв.

9.4.5. Вiдповiдальнiсть за органiзацiю та контроль за роботою щодо захисту
персональних даних покпадаеться на керiвникiв структурних пiдроздiлiв, якi працюють з
персональними даними працiвникiв Товариства.

Х. Тривалiсть зберiгання даних
10.1 . Зберiгання персональних даних передбачае дii щодо забезпечення ix цiлiсностi

та вiдповiдпого режиму доступу до них. TepMiH зберiгання персональних даних е не
ДоВшим, нiж це потрiбно дпя обробки таких даних, але не монше п'яти poKiB пiсля
закiнчення строку дii договору або погашення кредиту вiдповiдно до Наказу MiHicTepcTBa
Юстицii Украiни вiдl2.04.2012 Ns 578/5 кПро затвердження Перелiку типових документiв,
що створюються пiд час дiяльностi державних органiв та органiв мiсцевого
СаМоВряДУвЕlння, iнших установ, пiдприемств та органiзачiЙ, iз зазначенням cTpoKiB
зберiганлrя документiв>.

TepMiH зберiгання персональних даних, отриманих на виконання чинного
законодавства з питань фiнансового монiторингу становить не менше п'яти poKiB пiсля
припинення дiлових вiдносин з клiентом або завершення разовоi фiнансовоi операцii без
встановлення дiлових вiдносин з клiентом вiдповiдно до Закону Украihи Ns361-IX вiд
06.|2.20l9p. кПро запобiгання та протидiю легаrriзацii (вiдмиванню) доходiв, одер}каних
злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброI
масового знищення>. На вимогу органiв, якi виконують функцii державного регулювання i
наглядузасуб'ектом первинного фiнансового монiторингу, можуть встановлюватися бiльш
тРивалi строки та додатковi вимоги до порядку зберiгання iнформацii та документiв, Iцо
мiстять персонапьнi данi.

l0.2. Дii пов'язанi з змiною персональних даних здiйснюtоться на пiдставi
ВМотивованоi письмовоi вимоги суб'екта персональних даних, за зверненням iнших
суб'ектiв вiдносин, пов'язаних iз персональних даних, якщо на це е згода суб'екта
персональних даних чи вiдповiдна змiна здiйснюеться за рiшенням сУДУ, що набрало
законноi сили.

10.3. Змiна персонtlльних даних, якi не вiдповiдаIоть дiйсностi, проводиться
невiдкладно з моменту встановлення невiдповiдностi. ПepcoHarrbHi данi пiдлягають
видалеЁню/знищенню у разi:о закiнчення строку зберiгання даних, який визначаеться виходячи iз
НОМенклатури справ тоi члl iншоi категорii суб'екта персональних даних та встановлюеться
вiдповiдно до вимог чинного законодавства УкраiЪи;

о припинення правовiдносин Mixc суб'ектом персон€rльних даних та
волоДiльцем персональних данихlрозпорядником персональних даних, якщо iнше не
передбачено вимогап,Iи законодавства;

. Видання вiдповiдного припису Уповноваженого або визначених ним
посадових осiб ceKpeTapiaTy Уповновахсеного;

о набрання заrсонноi сили рiшенням суду щодо Rидапення або знищення даних
про фiзичну особу;



. на вмотивовану вимогу суб'екта персональних даЕих, якщо вона не
суперечить вимогам законодавства Украiни.

10.4. Видалення та знищення персонаJIьних даних здiйснюсться у спосiб, що
виключае под€lльшу мохсливiсть поновлеЕня таких персонщIьних даних. Знищення
персонаJIьних даних у формi картотек здiйснюеться шляхом спапювання або подрiбнення,
яке унеможJIивлюе поновлення докуIиента. Знищення персональних даних в складi
iнформацiйноi (автоматизовtlноi) системи здiйснюеться за допомогою системи управлiння
персональними даними, що виключае можливiсть поновлення видаленоi iнформацii.

XI. Обробка персональних даних в складi iнформацiйноi (автоматизованоi) системи
11.1. Товариство обробляе персональнi данi в скпадi iнформацiйноi

(автоматизованоi) системи, в якiй забезпечуеться захист персональних даних вiдповiдно до
вимог закону.

11.2. Обробка персон.lльних даних в iнформацiйнiй (автоматизованiй) системi може
здiйснюватись у складi iнформацiйно-телекомунiкацiйноi системи iз застосуванням засобiв
мережевого захисту вiд несанкцiонованого доступу пiд час обробки персонсrпьних даних.

11.3. Праuiвники структурних пiдроздiлiв Товариства допускаються до обробки
персональних даних лише пiсля iх авторизацii.

11.4. .Щоступ осiб, якi не пройшли процедуру iдентифiкацii таlабо автентифiкачii,
повинен блокуватись.

11.5. Iнформацiю, що мiстить персонЕulьнi данi вносять працiвники структурних
пiдроздiлiв Товариства на пiдставi первинних докупtентiв, якi подtlються суб'ектами
персонЕIльних даних в установленому порядку, та вiдомостей, якi суб'ект персональних
даних надае про себе.

ХII. Обробка персональних даних у формi картотек
12.1. Товариство здiйснюе обробку персональних даних у картотеках у порядку,

визначеному Законом та цим Положенням, з урахуванням таких вимог:
о .ЩоКумонти, що мiстять персональнi данi, формуються у справи залехсно вiд

мети обробки персонtlльних даних;
. справи з документами, що мiстять персональнi данi, повиннi мати внутрiшнi

Описи документiв iз зазначенням мети обробки i категорii персональних даних;. к&Ртотеки зберiгаються у примiтценнях (шафах, сейфах), захищених вiд
несанкцiонованого достугtу.

|2.2. Щьерi у примiщеннях (шафах, сейфах) повиннi бути обладнанi замком або
контролем доступу.

ХПI. Порядок повiдомлення субОекта персональних даних про його права
13.1. СУб'ект персонЕIпьних даних повiдомлясться про володiльця порсональних

Даних, склад та змiст зiбраних персональних даних, своi права, визначенi п. VII Положення,
метУ збору персональних даних та осiб, яким передаються його персональнi данi: в момеЕт
укладання договорiв з Товариством.

ХIY. Додаткова iнформацiя
14.1. Iз Додатковою iнформацiею про застосування спецiального законодавства у

сферi захисту персональних даних можна ознайомитись на офiцiйному сайтi
Уповноваженого Верховною Радою з прав людини за адресою:
htФ s;//"уr"w:W. р"шrЭ рd ýпац. gрч,tl,g/uk.

14.2. Контроль за додержанням законодавства про захист персональних даних у
Межах повноважень, передбачених законодавством Украihи, здiйснюе Уповноважений
Верховною Радою з прав людини, громадська приймальня якого розташована за адресою:



01008, м. КиТв, вул. Iнститутська, 2118, тел.: 044-299-74-08; гаряча лiнiя: 0S00-50-17-2O; е-
mail : lrotl i rre(d)o mbuclsrllarr. gov. u а.


