АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРИСТАЛБАНК»

Згода на обробку Персональних даних
Я, _________________________________ (_________________________________ серія _____ №_____,
(прізвище, ім’я, по батькові)

(найменування документа, що посвідчує особу)

виданий ________________________________________________, який (яка) зареєстрований (-на) за адресою:
(найменування органу, що видав документ, дата видачі)

___________________________________________, реєстраційний номер облікової картки платника податків
___________________), для отримання послуг у банку (банківських, інших фінансових послуг), а також
здійсненні Банком інших видів діяльності, укладення правочинів і договорів та/або встановлення ділових
відносин з Банком тощо, як суб’єкт Персональних даних, на підставі Закону України «Про захист персональних
даних», добровільно надаю АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРИСТАЛБАНК», ідентифікаційний код
юридичної особи 39544699 (надалі – Банк) право та свою письмову безумовну та безвідкличну згоду та дозвіл
на:
1) обробку моїх Персональних даних, що включає в себе вчинення будь-яких дій та/або сукупності дій, таких як
збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення
(розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення моїх Персональних даних, у тому числі з
використанням інформаційних (автоматизованих) систем, що здійснюється з метою: забезпечення реалізації
відносин у сфері надання Банком банківських, фінансових послуг та здійсненні Банком інших видів
діяльності, укладення правочинів та договорів; ведення бухгалтерського, фінансового та управлінського обліку,
оподаткування; ділового листування, виконання вимог законодавства України, в тому числі в сфері здійснення
фінансового моніторингу, адміністративно-правових відносин тощо; підготовки відповідно до вимог
законодавства внутрішньої нормативної документації Банку, в тому числі статистичної, адміністративної,
фінансової та іншої звітної інформації з питань діяльності Банку; забезпечення комунікацій з клієнтами,
контрагентами та їх представниками; забезпечення прав та законних інтересів Банку та зацікавлених осіб;
інших відносин, що вимагають обробки персональних даних та мають на меті реалізацію положень чинних
нормативних актів України;
2) використання, поширення (передачу) третім особам моїх Персональних даних та/або іншу інформацію, яка
стала відомою Банку в процесі встановлення правовідносин між мною та Банком, включаючи, але не
обмежуючись наступною інформацією: про укладені мною договори, стан заборгованості тощо, будь – яким
іншим третім особам – контрагентам Банку, у обсязі, необхідному для захисту інтересів Банку, в обсягах,
необхідних для розкриття інформації щодо мене, яка згідно із законодавством України, містить банківську
таємницю у випадку, якщо розкриття такої таємниці передбачено вимогами чинного законодавства України; в
інших випадках, передбачених законодавством та договорами, що укладені або будуть укладені між мною та
Банком.
Обсяг моїх Персональних даних щодо яких здійснюється процес обробки та які можуть бути включені до
бази персональних даних Банку, включають будь – які відомості про мене, надані до Банку в первинних
джерелах відомостей: документах підписаних/засвідчених/поданих/будуть подані мною, та/або третіми особами
на підставі внутрішніх документів Банку та чинного законодавства України.
Ця згода на обробку моїх Персональних даних не вимагає здійснення Банком повідомлень про передачу
моїх Персональних даних третім особам згідно з нормами ст.21 Закону України «Про захист персональних
даних» у випадках, якщо це передбачено чинним законодавством України
Підписанням цієї згоди я засвідчую та гарантую те, що мої Персональні дані є достовірними, а також те,
що будь - які відомості, що складають Персональні дані третіх осіб, які були або будуть передані мною до
Банку у зв’язку або на виконання будь-яких договорів, відповідно до внутрішніх документів Банку та чинного
законодавства України, були отримані та знаходяться в моєму користуванні правомірно і я маю всі необхідні
повноваження для передачі Персональних даних третіх осіб для їх обробки Банком.
Підписанням цієї згоди я підтверджую, що мені Банком повідомлено про включення моїх Персональних
даних до бази персональних даних Банку, а також повідомлені та зрозумілі всі мої права як суб’єкта
Персональних даних, визначені ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», мета обробки моїх
Персональних даних, в тому числі їх збору.
Ця згода надана мною до закінчення строків зберігання відповідної інформації або документів, що
містять мої Персональні дані, згідно чинного законодавства України, в тому числі нормативно-правових актів
Національного банку України, внутрішніх документів Банку.
Дата
Підпис /прізвище, ініціали/
Ця згода на обробку Персональних даних підписана __.__.201_ року в присутності відповідального
працівника Банку _____________ суб’єктом Персональних даних _______________________________________,
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ім’я, по батькові)

__________________ /_________________________/ (підпис, прізвище та ініціали відповідального працівника Банку)

