
Порядок та процедура захисту персональних даних споживачів 

Кредитодавець здійснює обробку персональних даних споживача відповідно до Закону 

України «Про захист персональних даних». 

8.3. Згідно з частиною другою статті 8 Закону Клієнт, виступаючи в якості суб’єкта 

персональних даних, має право: 

8.3.1. 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; 

8.3.2. отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, 

зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані; 

8.3.3. на доступ до своїх персональних даних; 

8.3.4. 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; 

8.3.5. пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням 

проти обробки своїх персональних даних; 

8.3.6. 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; 

8.3.7. 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; 

8.3.8. звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини або до суду; 

8.3.9. застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про 

захист персональних даних; 

8.3.10. знати механізм автоматичної обробки персональних даних; 

8.3.11. на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки. 

Персональні дані Клієнтів зберігаються не менше п’яти років після припинення ділових 

відносин з клієнтом. (п. 18 розділу 2 статті 8 Закону України «Про запобігання та протидію 

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму 

та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»). 

Видалення/знищення персональних даних Клієнтів здійснюється на підставі звернення 

Клієнтів та по закінченню не менше як п’яти років після припинення ділових відносин з 

відповідним Клієнтом а також в інших випадках, визначених законом. 

Споживач надає згоду на передачу та отримання інформації, що складає кредитну 

історію, до і з усіх Бюро кредитних історій, що діють на території України. 

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. Порядок доступу третіх осіб до персональних даних, 

які перебувають у володінні розпорядника публічної інформації, визначається Законом 

України "Про доступ до публічної інформації", крім даних, що отримує від інших органів 

центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну 

фінансову та бюджетну політику, під час здійснення верифікації та моніторингу державних 

виплат. 



Доступ до персональних даних третій особі не надається, якщо зазначена особа 

відмовляється взяти на себе зобов'язання щодо забезпечення виконання вимог цього Закону 

або неспроможна їх забезпечити. 

Суб'єкт відносин, пов'язаних з персональними даними, подає запит щодо доступу (далі - 

запит) до персональних даних володільцю персональних даних. 

У запиті зазначаються: 

 прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання (місце перебування) і реквізити 

документа, що посвідчує фізичну особу, яка подає запит (для фізичної особи - заявника); 

найменування, місцезнаходження юридичної особи, яка подає запит, посада, прізвище, 

ім'я та по батькові особи, яка засвідчує запит; підтвердження того, що зміст запиту 

відповідає повноваженням юридичної особи (для юридичної особи - заявника); 

прізвище, ім'я та по батькові, а також інші відомості, що дають змогу ідентифікувати 

фізичну особу, стосовно якої робиться запит; 

 відомості про базу персональних даних, стосовно якої подається запит, чи відомості про 

володільця чи розпорядника персональних даних; 

 перелік персональних даних, що запитуються; 

 мета та/або правові підстави для запиту. 

Строк вивчення запиту на предмет його задоволення не може перевищувати десяти 

робочих днів з дня його надходження. 

Протягом цього строку володілець персональних даних доводить до відома особи, яка 

подає запит, що запит буде задоволено або відповідні персональні дані не підлягають 

наданню, із зазначенням підстави, визначеної у відповідному нормативно-правовому акті. 

Запит задовольняється протягом тридцяти календарних днів з дня його надходження, 

якщо інше не передбачено законом. 

 


