
ЗГОДА 

на обробку персональних даних клієнтів - фізичних осіб – підприємців та фізичних осіб – представників 

юридичних осіб  

Я,_______________________________________________________________________ 
( П. І. П/б) 

(народився «__» ___________ року; зареєстрований за адресою:  

 

____________________________________________________________________________________________  

реєстраційний номер облікової картки платника податків згідно з державним реєстром фізичних осіб – платників 

податків № ___________________) шляхом підписання цього тексту, відповідно до Закону України «Про захист 

персональних даних» надаю згоду АТ «ПРАВЕКС БАНК» (далі – Банк) на обробку та використання у встановленому 

Банком порядку моїх персональних даних у справах з юридичного оформлення рахунків, кредитних справах тощо та/або 

за допомогою відповідного програмного забезпечення Банку (найменування бази: «База персональних даних клієнтів») з 

метою надання банківських, фінансових та інших послуг в розумінні статті 47 Закону України «Про банки і 

банківську діяльність», забезпечення якості банківського обслуговування і безпеки в діяльності Банку, 

підготовки та подання статистичної, адміністративної та іншої звітності, внесення персональних даних до 

реєстрів позичальників, бюро кредитних історій, реєстрів обтяження майна, направлення різного роду 

інформаційних повідомлень, виконання вимог чинного законодавства України, внутрішніх документів Банку.. 
Підтверджую інформування з боку Банку про мої права, як суб’єкта персональних даних, визначені ст. 8 Закону 

України «Про захист персональних даних» та розміщені на власному веб-сайті (веб-сторінці) Банку за адресою 

http://www.pravex.com.ua. Підтверджую, що повідомлений про володільця своїх персональних даних (Банк), склад та 

зміст зібраних персональних даних, мету збору персональних даних та осіб, яким передаються мої персональні дані, про 

включення моїх персональних даних до Бази персональних даних клієнтів Банку. 

 

             Крім того, надаю свою згоду на те, що мої персональні дані можуть бути передані/поширені/розкриті (у тому 

числі для їх подальшої обробки та використання) у зв’язку із реалізацією правовідносин у сфері надання фінансових 

послуг між мною та Банком третім особам (колекторським, фінансовим, юридичним компаніям тощо) та материнській 

компанії Банку, якою є ІНТЕЗА САНПАОЛО С.п.А (Турин, Італія). 

До того ж, я погоджуюсь, що до моїх персональних даних може бути наданий доступ третім особам за їх 

запитом, за умови взяття зазначеними особами зобов’язання щодо забезпечення виконання вимог Закону України «Про 

захист персональних даних», в порядку, передбаченому ст. 16 даного Закону. 

  Погоджуюсь, що мої персональні дані передаються розпорядникам персональних даних та третім особам, яких 

Банк визначає самостійно, виключно у випадках та за необхідності, що  передбачені чинним законодавством. При цьому 

Банк не зобов’язаний повідомляти мене про таку передачу. 

  Засвідчую та гарантую, що при передачі Банку персональних даних про будь-яких фізичних осіб, що містяться в 

Договорі та в інших документах, які надані Банку в процесі виконання Договору, були дотримані вимоги у сфері захисту 

персональних даних в частині отримання згоди на обробку персональних даних керівників, членів органів управління, 

найманих працівників, учасників, акціонерів, власників істотної участі, контролерів Сторони, бенефіциарів, а також 

членів їх родин, контрагентів, їх керівників та найманих працівників тощо. При цьому зобов’язуюсь самостійно 

повідомляти таких осіб про передачу їх персональних даних, а також про порядок реалізації ними прав, визначених 

Законом України «Про захист персональних даних».  
 Зобов’язуюсь при зміні моїх персональних даних надавати у найкоротший термін АТ «ПРАВЕКС БАНК» 

уточнену інформацію та подавати оригінали відповідних документів для внесення моїх нових персональних даних до 

бази персональних даних клієнтів. 

 

   __.__.2019 р.   ___________________ (_____________________________) 

(дата підписання)   (підпис)    (П. І.П/б) 

 

    

Підпис  _________________________________________  засвідчую. 

 

Уповноважена особа Банку             _______________________________________  (______________) 

М П                                                         (посада) (П. І.П/б)                 (підпис)  

 

Я, ____________________________________, посвідчую, що отримав повідомлення про включення моїх персональних 

даних до бази персональних даних (найменування бази: «База персональних даних клієнтів») з метою надання 

банківських, фінансових та інших послуг, зокрема з метою підготовки та подання статистичної, адміністративної та іншої 

звітності, а також з метою внесення зазначених даних до реєстрів позичальників, бюро кредитних історій, реєстрів 

обтяження майна, направлення різного роду інформаційних повідомлень тощо, а також відомості про мої права, 

визначені Законом України «Про захист персональних даних», і про третіх осіб, яким мої дані надаються, для виконання 

зазначеної мети, та з дотриманням вимог ЗУ «Про захист персональних даних». 

 

  __.__.2020 р.      ___________________________               (_________________________________) 

(дата підписання)             (підпис)     ( П. І.П/б )    


