ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
Я (далі - Заявник/Позичальник), виступаючи в якості суб'єкта персональних даних і
суб'єкта кредитної історії, реєструючись на веб-сайті ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Є-КЕШ» (далі – Товариство) www.e-cash.ua (далі – Сайт), надаю
свою згоду на передачу Товариству моїх персональних даних та їх обробку з метою оцінки
фінансового стану Заявника/Позичальника, та спроможності виконати зобов'язання за
кредитним договором/договором про споживчий кредит (далі – Договір), надання послуг
Заявнику/Позичальнику, надання Позичальнику/Заявнику пропозицій продуктів і послуг
Товариства, знижок і пільгових умов надання кредиту, захисту прав та інтересів
Товариства, а також з іншою метою, що не суперечить Закону України «Про захист
персональних даних» (надалі - Закон).
Я надаю згоду на передачу та обробку власних персональних даних (всіх моїх
відомостей чи сукупності відомостей про мене, за якими мою особу ідентифіковано та/або
може бути конкретно ідентифіковано) (далі - Згода), включаючи інформацію (в тому числі,
але не виключно) про прізвище, ім'я, по батькові, стать, громадянство, дату та місце
народження, номери мобільних телефонів, адресу електронної пошти, назву і реквізити
документа, що посвідчує особу, фотографію документа, що посвідчує особу, особисту
фотографію Заявника/Позичальника, адресу зареєстрованого місця проживання, адресу
фактичного місця проживання, РНОКПП, відомості щодо освіти, сімейного, соціального та
майнового стану, займаної посади, доходів, а також інформацію, яка стане відомою
Товариству, зокрема у зв'язку з укладанням та/або виконанням, та/або протягом строку дії
кредитного договору/договору позики (далі – Персональні дані).
Я повідомлений про мету обробки Персональних даних, а саме – забезпечення
реалізації господарської діяльності, визначеної в установчих документах Товариства.
Згода Заявника/Позичальника включає в себе, в тому числі, але не виключно, право
Товариства передати Персональні дані для обробки наступним особам (що надалі
іменуються – Оператори):
- бюро кредитних історій;
- банкам;
- фінансовим установам;
- органам державної влади;
- факторинговим/колекторським компаніям;
- суб’єктам господарювання, що ведуть діяльність процесингових центрів/установ;
- операторам послуг платіжної інфраструктури, платіжних систем;
- іншим юридичним особам, що мають відношення або залучені у зв’язку з наданням
послуг Заявнику/Позичальнику;
- будь-яким третім особам, з якими Товариство перебуває в договірних відносинах або
може в них увійти в майбутньому.
Дана Згода включає також згоду Заявника/Позичальника на обробку Персональних
даних Операторами (спільно чи кожним окремо) відповідно до мети обробки, а саме –
забезпечення реалізації господарської діяльності, визначеної в установчих документах
Операторів. Оператори (спільно чи кожний окремо) виступатимуть володільцями та/або
розпорядниками Персональних даних.
Згода на обробку Персональних даних включає можливість обробки Персональних
даних, отриманих із загальнодоступних джерел, та передбачає можливість розкриття
Товариством, Операторами інформації щодо мене, яка містить конфіденційну інформацію.
Згода також передбачає право доступу Товариства, Операторів (спільно чи кожним окремо)
до належних мені Персональних даних.
Згода Заявника/Позичальника включає в себе, в тому числі, право Товариства та інших
осіб, зазначених вище, здійснювати обробку Даних (у тому числі з використанням
інформаційних (автоматизованих) систем), включаючи вчинення дій або сукупності дій,
таких як: збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення,

використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), уточнення (оновлення,
зміна), 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 передачу, знеособлення, знищення
персональних даних, володільцем яких є Товариство.
Згода Заявника/Позичальника включає в себе, в тому числі, згоду на укладення
Товариством договору відступлення права вимоги/купівлю-продаж прав вимоги та/або
інших договорів, пов’язаних з наданням послуг з повернення заборгованості за відповідним
Договором, з будь-якою третьою особою.
Згода Заявника/Позичальника включає в себе, в тому числі, згоду з тим, що отримання
Заявником/Позичальником у Товариства Даних, що відносяться до 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 відправки повідомлення
на електронну пошту та/або шляхом надсилання смс-повідомлення на телефонний номер,
зазначений в електронній анкеті клієнта в інформаційно-телекомунікаційній системі (на
Сайті) Товариства.
Згода Заявника/Позичальника на обробку його персональних даних, не вимагає
здійснення повідомлень про передачу персональних даних Заявника/Позичальника третім
особам згідно з нормами статті 21 Закону України «Про захист персональних даних».
Наданням цієї Згоди Заявник/Позичальник підтверджує, що він проінформований про
те, що Товариство, як суб’єкт первинного фінансового моніторингу, виконує покладені на
нього зобов’язання щодо обробки персональних даних Заявника/Позичальника для цілей
протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування
тероризму та/або фінансування розповсюдження зброї масового знищення.
Згода Заявника/Позичальника дається строком на 20 (двадцять) років з дати її надання.
Фактом погодження та надання цієї Згоди є проставлення Заявником/Позичальником
відмітки у електронній формі біля цієї Згоди, що є підтвердженням того, що
Заявник/Позичальник, як суб'єкт персональних даних, надає ТОВ «Є-КЕШ» (код ЄДРПОУ
41548844) згоду на передачу, обробку та використання своїх персональних даних
беззастережно і без обмежень відповідно до вимог Закону та умов цієї Згоди.
Також підтверджую, що мене повідомлено про володільця персональних даних, склад
та зміст персональних даних, що збираються, свої права, визначені Законом України «Про
захист персональних даних», мету збору та обробки персональних даних та осіб, яким
передаються мої персональні дані.

