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1.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей порядок обробки персональних даних (далі- Порядок) розроблено відповідно до
вимог Закону України «Про захист персональних даних» (далі-Закон) та Типового поряд
ку обробки персональних даних, затвердженого наказом Уповноваженого Верховної Ради
з прав людини від 08 січня 2014 року № 1/02-14 та інших нормативно-правових актів.
1.2. Порядком визначено загальні положення, терміни, мета та підстави обробки персо
нальних даних, склад персональних даних, порядок обробки персональних даних, проце
дура зберігання персональних даних, права суб’єктів персональних даних, права товарис
тва, оновлення порядку.

1.3. Загальні вимоги до обробки та захисту персональних суб’єктів персональних даних,
що обробляються ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТ ФІНАНС» (далі - ТОВ «ФК «ІНВЕСТ ФІНАНС»,
Товариство) повністю чи частково із застосуванням автоматизованих засобів, а також пер
сональних даних, іцо можуть знаходиться у картотеці чи призначені до внесення до карто
теки, із застосуванням неавтоматизованих засобів.
1.4. Володілець
персональних
даних
ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТ ФІНАНС», код ЄДРПОУ
40284315, юридична адреса: вул. Кловський узвіз, буд.7, приміщення 103, м. Київ, Украї
на, 01021 (далі - Товариство. Володілець).
1.5.

Порядок обробки персональних даних набирає чинності з моменту підписання.

1.6. Договір надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту (далі
- договір позики, договір).

2.

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

2.1. База персональних даних - іменована сукупність упорядкованих персональних да
них в електронній формі та/або у формі картотек персональних даних.
2.2. Володілець персональних даних - фізична або юридична особа, яка визначає мету
обробки персональних даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки, якщо
інше не визначено законом.
2.3. Згода суб’єкта персональних даних - добровільне волевиявлення фізичної особи
щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої
мети їх обробки, висловлене у письмовій формі або у формі, що дає змогу зробити висно
вок про надання згоди. Згода суб’єкта персональних даних може бути надана під час ре
єстрації в інформаційно-телекомунікаційній системі суб’єкта електронної комерції шля
хом проставлення відмітки про надання дозволу на обробку своїх персональних даних
відповідно до сформульованої мети їх обробки, за умови, що така система не створює мо
жливостей для обробки персональних даних до моменту проставлення відмітки.
2.4. Обробка персональних даних - будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання,
реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і по
ширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних
даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.
2.5. Одержувач - фізична чи юридична особа, якій надаються персональні дані, у тому
числі третя особа.
2.6. Персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка іде
нтифікована або може бути конкретно ідентифікована (далі - ПД, Дані).
2.7. Розпорядник персональних даних - фізична чи юридична особа, якій володільцем
персональних даних або законом надано право обробляти ці дані від імені володільця.
2.8. Сайт - www.cashberry.com.ua
2.9. Суб’єкт персональних даних - фізична особа, персональні дані якої обробляються
(далі - клієнт/заявник/позичальник).
2.10. Третя особа - будь-яка особа за ввинятком суб’єкта персональних даних, воло
дільця чи розпорядника персональних даних та Уповноваженого Верховної Ради України
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з прав людини, якій володільцем чи розпорядником персональних даних здійснюється пе
редача персональних даних.
3.

МЕТА ТА ПІДСТАВИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

3.1. Обробка персональних даних здійснюється для надання/отримання послуг за дого
ворами, виконання умов за договорами укладеними як між клієнтами та Товариством, так
і контрагентами та Товариством для виконання інших договірних зобов’язань.
3.2. Мета обробки персональних даних є чітко визначеною і відповідає законності.

4.

СКЛАД ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

4.1. Відповідно до мети обробки до складу персональних даних включаються такі дані
про фізичних осіб:
4.2. прізвища, ім'я та по батькові;
4.3. статі та віку;
4.4. місце народження (за потреби);
4.5. дати, місяця і року народження;
4.6. ідентифікаційного номеру платника податків;
4.7. відомостей про документ, який посвідчує особу (паспортні дані);
4.8. фотографії документа, що посвідчує особу або особистої фотографії (за потреби);
4.9. адреси місця реєстрації і фактичного проживання;
4.10. найменування та реквізити роботодавця або навчального закладу (за потреби);
4.11. відомостей про роботодавців, місце роботи та стаж роботи;
4.12. відомостей про фінансовий стан;
4.13. реквізитів банківського рахунку / платіжної картки;
4.14. номеру мобільного телефону;
4.15. адреси електронної пошти (за потреби) та
4.16. іншої інформації, що міститься в документах/повідомленнях, наданих мною Товари
ству (далі - Персональні дані) та підпадає під визначення персональних даних.
5.

ПОРЯДОК ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

5.1. Згода суб'єкта персональних даних є добровільним волевиявленням фізичної особи
щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої
мети їх обробки.
5.2. Згода суб’єкта персональних даних надається шляхом проставляння відповідної
відмітки суб’єктом персональних даних при реєстрації на веб-сайті Товариства, ознайо
мившись з текстом згоди та іншими документами.
5.3. Надання згоди на обробку персональних даних клієнтом/заявником/позичальником
відповідно до цього положення про конфіденційність, не є обов’язковою вимогою, однак
відмова надати згоду призведе до неможливості одержати позику чи кредит, користувати
ся сайтом та здійснювати зобов’язання відповідно до договору та/або користування веб
сайтом Товариства.
5.4. Клієнт/заявник/позичальник, виступаючи в якості суб’єкта персональних даних і
суб’єкта кредитної історії, заповнюючи Заявку (реєстрація) на Сайті Товариства, надає
свою згоду на передачу Товариству своїх персональних даних та їх обробку з метою оцін
ки фінансового стану клієнта/заявника/позичальника та його спроможності виконати зо
бов’язання за договором позики, а також для надання послуг Товариством та захисту прав
та інтересів Товариства.
5.5. Персональні дані, зібрані до Бази персональних даних, використовуватимуться То
вариством та розпорядниками виключно для мети та цілей, зазначених у розділі 3 Порядку
та відповідно до чинного законодавства України.
5.6. Використання персональних даних працівниками Товариства здійснюється лише
відповідно до їхніх трудових обов’язків. Товариство та розпорядники Бази персональних
даних вживатимуть необхідні організаційні та технічні заходи для захисту персональних
даних від неправомірного доступу будуть до них третіх осіб.
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5.7. Товариство та розпорядники Баз персональних даних будуть здійснювати з персо
нальними даними дії або сукупності дій (у тому числі з використанням інформаційних
(автоматизованих) систем), необхідні для мети та цілей, зазначених вище, включаючи (але
не обмежуючись цим):
5.7.1. збирання;
5.7.2. реєстрація;
5.7.3. накопичення;
5.7.4. зберігання;
5.7.5. адаптування;
5.7.6. зміна;
5.7.7. поновлення;
5.7.8. використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача);
5.7.9. уточнення (оновлення, зміна);
5.7.10. копіювання;
5.7.11. опублікування;
5.7.12. редагування;
5.7.13. компонування даних без редагування їх внутрішнього змісту;
5.7.14. пересилання поштою та/або електронними способами;
5.7.15. розміщення на Сайті Товариства;
5.7.16. передачу, в тому числі транскордонну передачу, знеособлення, знищення.
5.8. Місцезнаходження бази персональних даних: вул. Кловський узвіз, буд.7, примі
щення 103, м. Київ, Україна, 01021.
6.

ПРОЦЕДУРА ЗБЕРІГАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

6.1. Персональні дані у Базі персональних даних зберігатимуться протягом строку, необ
хідного для досягнення зазначених вище мети та цілей обробки таких даних, але не менше
5 років. Персональні дані можуть бути знищені після закінчення строку зберігання або у
випадках, передбачених чинним законодавством України.
6.2. Персональні дані видаляються або знищується в порядку, встановленому відповідно
до вимог Закону.
6.3. Персональні дані підлягають видаленню або знищенню у разі:
6.3.1. закінчення строку зберігання даних, визначеного згодою суб’єкта персональних да
них на обробку цих даних або законом;
6.3.2. припинення правовідносин між суб’єктом персональних даних та володільцем чи
розпорядником, якщо інше не передбачено законом;
6.3.3. видання відповідного припису Уповноваженого або визначених ним посадових осіб
секретаріату Уповноваженого;
6.3.4. набрання законної сили рішенням суду щодо видалення або знищення персональних
даних.
6.3.5. У разі відкликання фізичною особою згоди на обробку персональних даних, при не
виконанні нею умов договору необхідних для припинення договірних відносин з Товари
ством, Товариство залишає за собою право продовжувати обробку персональних даних з
метою захисту Товариством своїх прав та законних інтересів за договорами.

7. ПРАВА СУБ’ЄКТІВ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
7.1. Суб’єкт персональних даних має право:
7.1.1. знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх
обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) Володільця чи розпоря
дника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації
уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
7.1.2. отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокре
ма інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
7.1.3. на доступ до своїх персональних даних;
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7.1.4. 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;
7.1.5. на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати,
знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчас
ним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи гань
блять честь, гідність та ділову репутацію.
7.1.6. знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
7.1.7. на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки;
7.1.8. а також інші права, передбачені Законом;
7.2. Права Товариства:

7.2.1. Товариство має право в тому числі, але не виключно передати Дані для обробки тре
тім особам:
7.2.1.1. Бюро кредитних історій;
7.2.1.2. Банкам;
7.2.1.3. Фінансовим установам;
7.2.1.4. Органам державної влади;
7.2.2. Товариство має право укладати договори про відступлення права вимоги/купівлю
продаж прав вимоги та/або інші договори, пов’язані з наданням послуг з повернення про
строченої заборгованості, за відповідним договором позики з будь-якою третьою особою.
7.2.3. Товариство має право на передачу та збір інформації, що складає Кредитну історію
суб’єкта ПД до Бюро кредитних історій, її перевірку, зберігання, обробку, використання
та поширення через Бюро кредитних історій, а також на отримання Користувачем від Бю
ро кредитних історій інформації, що складає Кредитну історію у вигляді Кредитного звіту
такого суб’єкта, під час укладення та протягом строку дії договору позики.
7.2.4. Товариство має право не здійснювати повідомлень про передачу персональних да
них позичальника третім особам згідно з нормами статті 21 Закону України «Про захист
персональних даних».
7.3. Товариство визначає:
7.3.1. мету та підставу обробки персональних даних;
7.3.2. категорії суб’єктів персональних даних;
7.3.3. склад персональних даних;
7.3.4. порядок обробки персональних даних, а саме:
- спосіб збору, накопичення персональних даних;
- строк та умови зберігання персональних даних;
- умови та процедуру зміни, видалення або знищення персональних даних;
8. ОНОВЛЕННЯ ПОРЯДКУ

Товариство може періодично оновлювати цей порядок у зв’язку з розширенням чи
зміною діяльності та послуг Товариства, або якщо це вимагається від Товариства законо
давством України. Якщо Товариство оновлює або змінює порядок, воно повинно розмісти
ти цей порядок у новій редакції на веб-сайті Товариства, щоб користувач/клієнт/позичальник мав можливість для ознайомлення.

Генеральний директор
ТОВ «ФК «ІНВЕСТ ФІНАНС»

М.С. Купріянов
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Я, (надалі — «Заявник» /«Клієнт» / «Суб’єкт персональних даних»), під час реєстрації (створення особистого
кабінету) в інформаційно-телекомунікаційній системі на сайті ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 40284315, місцезнаходження: 01021,місто Київ, вулиця
Кловський узвіз, будинок 7, приміщення 103) (надалі - «Товариство»), надаю Товариству згоду на обробку своїх
персональних даних, у порядку і на умовах, викладених в цій згоді та окремому документі «Порядок обробки
персональних даних Товариством» в редакції від 27.12.2019 року (текст якого доступний для ознайомлення на сайті
https://cashberry. com. иа/ в розділі «Документація»),

1. Згоду на обробку Товариством моїх персональних даних, тобто вчинення таких дій: збір, систематизація,
накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, розповсюдження (у тому числі передачу),
знеособлення, блокування, знищення персональних даних, у т.ч. з використанням інформаційних (автоматизованих)
систем,з метою:
• перевірка відповідності Заявника вимогам Товариства до Позичальника;
• прийняття Товариством рішення щодо укладення договору кредиту;
• повідомлення мене про пропозиції продуктів, послуг та інші пропозиції Товариства, його партнерів, контрагентів;
• аналізу моїх персональних даних як Клієнта Товариства;
• просування та популяризації послуг Товариства;
• отримання мною фінансової інформації та
• з іншою метою, що не суперечить Закону України «Про захист персональних даних» (надалі - Закон).

2.

Перелік персональних даних, на обробку яких я надаю згоду не є виключним та складається зокрема щодо:
• прізвища, ім'я та по батькові;
• статі та віку;
• місце народження (за потреби);
• дати, місяця і року народження;
• ідентифікаційного номеру платника податків;
• відомостей про документ, який посвідчує особу (паспортні дані);
• фотографії документа, що посвідчує особу або моєї особистої фотографії (за потреби);
• адреси місця реєстрації і фактичного проживання;
• найменування та реквізити роботодавця або навчального закладу (за потреби);
• відомостей про роботодавців, місце роботи та стаж роботи;
• відомостей про фінансовий стан;
• реквізитів банківського рахунку / платіжної картки;
• номеру мобільного телефону;
• адреси електронної пошти (за потреби) та
•
іншої інформації, що міститься в документах/повідомленнях, наданих мною Товариству (далі - Персональні дані)
та підпадає під визначення персональних даних.

3. Обсяг та зміст персональних даних, що підлягають обробці визначається Товариством відповідно до Закону та
внутрішніх правил Товариства.
4. Фактом підтвердження щодо надання цієї згоди є проставляння мною у електронній формі під час реєстрації на сайті
Товариства відповідної відмітки, що я, суб’єкт персональних даних, надаю ТОВ «ФК «ІНВЕСТ ФІНАНС» згоду на
обробку персональних даних та використання моїх персональних даних беззастережно і без обмежень відповідно до
вимог Закону України «Про захист персональних даних».
5. У процесі обробки Товариство має право передавати мої Персональні дані третім особам (включаючи, але не
обмежуючись, адвокатам, судам, бюро кредитних історій, банківським установам, фінансовим установам, органам
державної влади, партнерам, контрагентам, особам на користь яких продається (відступається) право вимоги за
кредитним договором, державним та приватним виконавцям, операторам мобільного зв’язку, операторам поштового
зв'язку та іншим особам, з якими Товариство перебуває в договірних відносинах або може увійти в майбутньому) за умови
дотримання такими третіми особами конфіденційності та безпеки персональних даних та без необхідності додаткового
повідомлення чи узгодження зі мною, як Заявником, наміру такої передачі, якщо це необхідно для досягнення цілей
обробки.

6.

Ця Згода на обробку персональних даних надається строком на 5 (п’ять) років з дати її надання, або на інший строк,
якщо такий строк передбачений чинним законодавством України.

7. Підтверджує, що надані мною щодо себе дані та інформація є точними і достовірними та те, що я проінформований
(на) про свої права, як суб'єкта персональних даних, визначені Законом України «Про захист персональних даних», мету
обробки даних і осіб, яким такі дані передаються, місцезнаходження Товариства та інші необхідні у зв'язку з наданням цієї
згоди відомості, і у зв’язку з цим, не потребую подальшого письмового інформування про вказані вище обставини та інші
дії, які можуть бути вчинені з моїми персональними даними.

ЗГОДА НА ОБРОБКУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ДАНИХ
Також надаю згоду на оброблення та передачу операторами мобільного зв’язку Товариства телекомунікаційних
даних, зібраних стосовно номерів телефонів вказаних у електронній формі на сайті ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТ ФІНАНС» в заявці на отримання кредиту.

