Згода суб’єкта персональних даних
Фізична особа надає ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА
КОМПАНІЯ «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ», ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АБЕКОР» як учасникам внутрішньодержавної платіжної системи
«ФІНАСОВИЙ СВІТ», платіжній організації цієї платіжної системи ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКА ПЛАТІЖНА СИСТЕМА», ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІЗІ СОФТ»

згоду на обробку своїх персональних даних, на

збирання цих персональних даних з будь-яких загальнодоступних джерел, на дії щодо захисту
таких персональних даних, на визначення на власний розсуд вказаних юридичних осіб порядку
доступу третіх осіб до персональних даних, а також на дії щодо надання часткового або повного
права
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персональними даними, в обсязі, визначеному на їх власний розсуд, відповідно до мети,
сформульованої в нормативно-правових актах, які регулюють діяльність фінансових
установ для цілей:
- надання фінансових послуг з переказу коштів в національній валюті без відкриття
рахунку;
- належного спілкування (наприклад, у випадку неналежного переказу, під час
проведення опитування щодо якості обслуговування клієнтів, із метою аналітики, підвищення
якості послуг, розроблення нових послуг, покращення роботи Сайту, визначення результатів
рекламних кампаній/акцій або для розробки спеціальних послуг);
- надсилання нагадувань про можливість ініціювати переказ коштів відповідно до
інформації отриманої на підставі аналізу профілю суб’єкта персональних даних (будь-яка
форма автоматизованої обробки особистих даних, що передбачає використання даних для
оцінки та налізу певних особистих аспектів, пов’язаних із фізичною особою, що стосуються
економічної ситуації, особистих уподобань, інтересів, надійності, поведінки, розташування або
пересувань такого суб’єкта персональних даних);
- надсилання інформаційних бюлетенів;
- адміністративних, правових та для цілей безпеки та захисту персональних даних
(наприклад для виявлення та перешкоджання вчинення шахрайських операції/дій);
- дотримання обов’язкових положень чинного законодавства України;
- здійснення іншої діяльності у відповідності до вимог та в порядку, визначеному чинним
законодавством України, зокрема але не обмежуючись, виконання зобов’язання щодо
ідентифікації клієнтів.
Фізична особа-суб’єкт персональних даних підтверджує, що:
а) згода на обробку персональних даних надається з моменту проставлення відмітки про
надання згоди (дозволу) на обробку персональних даних або з моменту акцептування
Публічної пропозиції (оферти) на укладення Договору про надання послуг з переказу коштів
та на весь строк зберігання відповідних категорій документів/інформації, визначений згідно
законодавства, після припинення правовідносин;

б) відомо про відповідальність за надання завідомо неправдивої інформації під час
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в) відомо (повідомлено) про свої права, визначені ст. 8 Закону України «Про захист
персональних даних» (надалі - Закон); про мету їх збору; про володільця персональних даних;
про склад та зміст зібраних персональних даних; про осіб, яким передаються персональні дані
та про те, що передача персональних даних може бути здійснена виключно відповідно до ст. 14
Закону.
Згода суб’єкта персональних даних викладена у формі відповідного позначення,
проставленого суб’єктом персональних в електронному вигляді на сайті http://easypay.ua/
мобільного застосунку easypay, що дає змогу зробити висновок про її надання.
Суб’єкт персональних даних надаючи дану згоду засвідчує, що розуміє та погоджується з
режимом використання інформації, що зазначена у згоді, з Політикою конфіденційності та не
матиме до ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
«КОНТРАКТОВИЙ ДІМ», ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА
КОМПАНІЯ «АБЕКОР», ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІЗІ СОФТ» та
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКА ПЛАТІЖНА СИСТЕМА»
жодних претензій в разі вчинення ними будь-якої дії, зазначеної у даній згоді чи в Політиці
конфіденційності.

