
 

 

ПАМ’ЯТКА 

про загальні вимоги щодо обробки персональних даних 

у базах персональних даних, володільцем яких є ТОВ «УКР КРЕДИТ ФІНАНС» 

 

 

1. Мета обробки персональних даних у базах персональних даних, володільцем яких є 

ТОВ «УКР КРЕДИТ ФІНАНС» (далі – Товариство) -  є забезпечення реалізації 

трудових відносин, соціального захисту, адміністративно–правових, податкових 

відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку, відносин у сфері управління 

людськими ресурсами, зокрема кадровим потенціалом, забезпечення реалізації 

відносин у сфері надання фінансових послуг, шляхом оформлення кредитних 

договорів відповідно до вимог чинного законодавства України, а також забезпечення 

реалізації відносин у сфері господарських відносин, ведення відповідного 

бухгалтерського обліку та звітності. 

2. Обробка персональних даних здійснюється відкрито і прозоро із застосуванням 

засобів та у спосіб, що відповідають визначеним цілям такої обробки. 

3. У разі зміни визначеної мети обробки персональних даних на нову мету, яка є 

несумісною з попередньою, для подальшої обробки даних Товариство, як володілець 

персональних даних повинно отримати згоду суб’єкта персональних даних на 

обробку його даних відповідно до зміненої мети, якщо інше не передбачено законом. 

4. Персональні дані мають бути точними, достовірними та оновлюватися в міру 

потреби, визначеної метою їх обробки. 

5. Склад та зміст персональних даних мають бути відповідними, адекватними та 

ненадмірними стосовно визначеної мети їх обробки. 

6. Первинними  джерелами відомостей про фізичну особу є: видані на її ім'я документи; 

підписані нею документи; відомості, які особа надає про себе. 

7. Обробка персональних даних Товариством здійснюється виключно для дотримання 

мети, що визначена у цій Пам’ятці та за згодою суб'єкта персональних даних. 

8. Не допускається обробка даних про фізичну особу, які є конфіденційною 

інформацією, без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах 

національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. 

9. Якщо обробка персональних даних є необхідною для захисту життєво важливих 

інтересів суб'єкта персональних даних, обробляти персональні дані без його згоди 

можна до часу, коли отримання згоди стане можливим. 

10. Персональні дані обробляються у формі, що допускає ідентифікацію фізичної особи, 

якої вони стосуються, не довше, ніж це необхідно для законних цілей, у яких вони 

збиралися або надалі оброблялися. 

11. Товариство у своїй діяльності використовує Типовий порядок обробки персональних 

даних що затверджений Наказом Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини від 08.01.2014 № 1/02-14. 


