
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАРДСЕРВІС». 

 ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ.  

 

1. Терміни та визначення 

 

1.1. Договір – цивільно-правовий документ, який визначає домовленість між Товариством та 

Позичальником, спрямовану на встановлення, зміну або припинення цивільних прав і обов’язків з 

приводу проведення кредитної операції. Правила, умови програми кредитування разом із анкетою, 

паспортом кредиту та графіком платежів можуть становити договір про надання кредиту.  

1.2. Кредитна лінія – кредитна угода або сукупність кредитних угод, згідно з якими клієнт 

отримує грошові кошти в межах узгодженої суми (ліміту кредитної лінії) на придбання товарів 

та/або послуг у Постачальника на умовах зворотності, строковості та платності, що передбачені 

Договором (Договорами).  

1.3. Заборгованість – сума кредиту та нарахованих, але не сплачених процентів за користування 

кредитом, а також сума пені та/або штрафів в разі порушення зобов‘язань за Договором. 

1.4. Заявка – заява фізичної особи про намір укласти Договір про надання кредиту з 

Товариством. Може бути в усній формі,  електронним повідомленням або документом встановленої 

форми, який заповнюється Заявником на сайті Постачальника. 

1.5. Заявник – фізична особа, яка має намір укласти Договір про надання кредиту з Товариством 

шляхом приєднання до запропонованих умов і вчинення дій, передбачених цими Правилами. 

1.6. Позичальник – фізична особа,  з якою Товариство уклало Договір. 

1.7. Товариство – Товариство з обмеженою відповідальністю «КАРДСЕРВИС» (код ЄДРПОУ 

39551837; місцезнаходження: 01133, м. Київ, вул. Є.Коновальця, 36-Д).   

 

 

2. Захист персональних даних 

 

2.1. Заявник, виступаючи в якості суб'єкта персональних даних і суб'єкта кредитної історії, 

заповнюючи Заявку на відкриття Кредитної лінії, надає свою згоду на передання Товариству своїх 

персональних даних та їх обробку з метою оцінки кредитоспроможності Заявника. 

2.2. Заявник/Позичальник надає Згоду щодо власних персональних даних, включаючи 

інформацію про прізвище, ім'я, по-батькові, стать, громадянство, дату та місце народження, назву і 

реквізити документа, що посвідчує особу, адресу зареєстрованого місця проживання, адресу 

фактичного місця проживання, ідентифікаційний номер платника податків, відомості щодо освіти, 

сімейного, соціального та майнового стану, професію, доходи, а також інформацію, яка стане 

відомою Товариству у зв'язку з укладанням та/або виконанням та/або протягом строку дії Договору 

(далі – Дані) 

2.3. Згода Заявника/Позичальника включає в себе, в тому числі, право Товариства передати Дані 

для обробки за дорученням Товариства наступним особам: 

• Бюро кредитних історій; 

• Банкам; 

• Фінансовим установам; 

• Органам державної влади. 

 

2.4. Згода Заявника/Позичальника включає в себе, в тому числі, право Товариства здійснювати 

обробку Даних, включаючи вчинення дій або сукупності дій, таких як збирання, реєстрація, 

накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення 

(розповсюдження, реалізація, передача), уточнення (оновлення, зміну, використання, 



розповсюдження), копіювання, опублікування, редагування, компонування даних без редагування 

їх внутрішнього змісту, пересилання поштою та/або електронними способами, розміщення на Сайті 

Товариства, передачу (в тому числі транскордонну), знеособлення, знищення персональних даних, 

власником яких є Товариство. 

2.5. Згода Заявника/Позичальника включає в себе, в тому числі, згоду на збір, зберігання, 

використання та поширення Товариством інформації про Заявника/Позичальника, в тому числі його 

персональних даних до/від/через бюро кредитних історій, які створені та здійснюють свою 

діяльність відповідно до законодавства України, зокрема через: ПАТ «ПЕРШЕ ВСЕУКРАЇНСЬКЕ БЮРО 

КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ» (код за ЄДРПОУ 33691415, місцезнаходження: м. Київ, Дніпровський район, 

вул. Євгена Сверстюка, буд. 11); ТОВ «Українське бюро кредитних історій» (місцезнаходження: м. 

Київ, вул. Грушевського, 1-Д); ПАТ «МІЖНАРОДНЕ БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ» (місцезнаходження: 

м. Київ, пр. Перемоги, буд. 65, оф. 306), а у випадку прострочення Позичальником платежів за 

відповідним договором – інших осіб, зареєстрованих відповідно до законодавства України, що 

надають послуги з повернення простроченої (проблемної) заборгованості та/або з якими 

Товариство уклало договір відступлення права вимоги за цим договором та/або інших, пов'язаних 

з цим послуг. Згода Заявника/Позичальника включає в себе в тому числі згоду на передачу 

Товариством, зазначеним вище особам за вказаними вище умовами персональних даних 

Заявника/Позичальника без додаткового повідомлення Заявника/Позичальника про таку передачу. 

2.6. Згода Заявника/Позичальника включає в себе згоду на укладення Товариством договору 

відступлення права вимоги за відповідним Договором кредитування з будь-якою третьою особою. 

2.7. Згода Заявника/Позичальника діє протягом 5 (п'яти) років з дати її надання. 

2.8. Згода Заявника/Позичальника включає в себе, в тому числі, згоду з тим, що отримання 

Заявником у Товариства Даних, що стосуються Заявника/Позичальника, їх уточнення, блокування та 

знищення допускається у випадках, встановлених чинним законодавством на підставі заяви 

Заявника/Позичальника, яка повинна відповідати вимогам, встановленим чинним законодавством. 

Заявник/Позичальник підтверджує свою згоду з тим, що відповідь на таку заяву буде надана йому 

шляхом надсилання повідомлення на електронну пошту та/або шляхом надсилання СМС-

повідомлення на телефонний номер, зазначений у Заявці. 

2.9. Згода Заявника/Позичальника на обробку його персональних даних не вимагає здійснення 

повідомлень про передачу персональних даних Заявника/Позичальника третім особам згідно з 

нормами ст. 21 Закону України «Про захист персональних даних». 

 


