АТ «ЮНЕКС БАНК»

Додаток 8 до БП для корпоративного бізнесу «Поточний
рахунок та розрахунково-касове обслуговування»

Заява-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
АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ЮНЕКС БАНК» (надалі – Банк) право та свою письмову безумовну та
безвідкличну згоду та дозвіл на:
:
на 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,
на їх 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 та ініціали
(прізвище, ім’я, по батькові)
______________________________
(адреса
реєстрації
(проживання))
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Повідомляємо Вас, що АТ «ЮНЕКС БАНК» (далі - Банк) здійснює обробку наданих Вами персональних
даних виключно з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних» (далі - Закон) з метою ведення
господарської та договірної діяльності Банку, співпраці з постачальниками товарів / послуг та виконавцями робіт в
процесі здійснення цієї діяльності, а також з метою дотримання Банком вимог чинного законодавства України,
внутрішніх документів Банку. Категорії персональних даних, які обробляються: здійснюється обробка персональних
даних виключно загального характеру. Обробка персональних даних про расове або етнічне походження, політичні,
релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, засудження до
кримінального покарання, а також даних, що стосуються здоров'я, статевого життя, біометричних або генетичних даних
не здійснюється. Обробка Банком персональних даних здійснюється при реалізації відносин, які регулюються
Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законами України «Про акціонерні товариства», «Про
банки і банківську діяльність», «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом, або фінансуванню тероризму», внутрішніми документами Банку тощо, з метою укладення, зміни, припинення
договорів, виконання договорів, а також для здійснення дій, пов’язаних із укладенням, зміною, припиненням та/або
виконанням договорів, у тому числі шляхом здійснення прямих контактів із суб’єктом персональних даних за
допомогою засобів зв’язку, захисту Банком своїх прав та інтересів. Ви, як контрагент Банку / представник контрагента
Банку / довірена особа, при зміні своїх персональних даних повинні надавати у найкоротший термін до Банку уточнену
інформацію та оригінали відповідних документів для внесення нових персональних даних до Бази персональних даних
клієнтів.
Як суб’єкт персональних даних Ви володієте наступними правами, визначеними статтею 8 Закону України
«Про захист персональних даних»:
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;
2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх
осіб, яким передаються його персональні дані;
3) на доступ до своїх персональних даних;
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;
5) пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх
персональних даних;
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;
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) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноважений або до суду;
9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
11) відкликати згоду на обробку персональних даних;
12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.
Метою збору та обробки Ваших персональних даних є 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.
Обробка персональних даних, які належать до банківської таємниці, здійснюється відповідно до вимог чинного
законодавства України у цій сфері, зокрема Закону України «Про банки і банківську діяльність» та нормативноправових актів Національного банку України.
Для отримання доступу до персональних даних, а також з інших питань щодо обробки персональних даних у
Банку необхідно письмово звертатися за адресою: 04070, м. Київ, Почайнинська, 38. З повагою, ПАТ «ЮНЕКС БАНК»
Телефони Довідкового центру: 0 800 500 686

