
ПОЛОЖЕННЯ 

ПРО ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ КЛІЄНТІВ 

             Повного Товариства «Ваш Ломбард» ТОВ «Фін маркет» і Компанія»  

 

 
На виконання п. 1 ч. 2 ст. 8, ст. 12 Закону України «Про захист персональних даних» (далі – «Закон») 

Повне Товариство «Ваш Ломбард» (далі – «компанія») повідомляє володільця персональних даних, 

склад та зміст зібраних  

персональних даних, права суб’єкта, визначені Законом, мету збору персональних даних та осіб, яким 

передаються персональні з урахуванням використання програми обліку ломбардних операцій, також 

про спосіб обробки персональних даних за допомогою Інформаційно -телекомунікаційної системи 

компанії (далі – «ІТС»), доступ до якої отримується через  програми обліку ломбардних операцій 

(надалі – «програма»).  

 

1. Визначення термінів  

1.1. Автоматизована обробка персональних даних – обробка персональних даних за допомогою 

інформаційно-телекомунікаційної системи компанії (далі – «ІТС»).  

1.2. База персональних даних – іменована сукупність упорядкованих персональних даних в 

електронній формі та/або у формі картотек персональних даних.  

1.3. Володілець персональних даних – ПТ «Ваш Ломбард», яке визначає мету обробки персональних 

даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки, якщо інше не визначено законом.  

1.4. 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 висновок про надання згоди. Згода суб’єкта  

персональних даних надається під час оформлення договору застави шляхом проставлення відповідної 

відмітки про надання дозволу на обробку персональних даних відповідно до сформульованої мети їх 

обробки.  

1.5. Знеособлення персональних даних – дії, в результаті яких неможливо визначити без використання 

додаткової інформації приналежність персональних даних конкретному користувачеві чи іншому 

суб'єкту персональних даних.  

1.6. Клієнт – це фізична особа, яка зареєструвалась у ПТ «Ваш Ломбард» з метою одержання послуг на 

умовах, визначених внутрішніми правилами надання фінансових послуг компанії (далі – «Клієнт»).  

1.7. Обробка персональних даних – будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, 

накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення 

(розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі  

з використанням інформаційних (автоматизованих) систем ПТ «Ваш Ломбард».  

1.9. Одержувач – фізична чи юридична особа, якій надаються персональні дані, у тому числі третя 

особа.  

1.10. Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або 

може бути конкретно ідентифікована.  

1.11. Розпорядник персональних даних – фізична чи юридична особа, якій володільцем персональних 

даних або законом надано право обробляти ці дані від імені володільця.  

1.12. Суб’єкт персональних даних – фізична особа, персональні дані якої обробляються.  

1.14. Третя особа – будь-яка особа, за винятком суб’єкта персональних даних, володільця чи 

розпорядника персональних даних та Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, якій 

володільцем чи розпорядником персональних даних здійснюється передача персональних даних.  

 

2. Обробка персональних даних Клієнта  

2.1. ПТ «Ваш Ломбард» здійснює обробку персональних даних Клієнта відповідно до Закону з метою 

укладення та виконання правочину, стороною якого є Клієнт чи для здійснення заходів, що передують 

укладенню правочину на вимогу суб’єкта персональних даних.  

2.2. Клієнт може добровільно надати повну згоду на обробку своїх персональних даних з метою 

отримання рекламно-інформаційних матеріалів або з іншою зазначеною метою.  

2.3. Реєструючись на ІТС, Клієнт підтверджує те, що ознайомлений з цим Повідомленням про обробку 

персональних даних клієнтів ПТ «Ваш ломбард»  

(далі – «Повідомлення»), з метою обробки персональних даних, зазначених у цьому Повідомленні, 



правами, наданими йому як суб’єкту персональних даних  

згідно зі ст. 8 Закону, та використання його персональних даних ПТ «Ваш ломбард».  

 

3. Володілець персональних даних Клієнтів 
3.1. Володільцем персональних даних, що обробляються є ПТ «Ваш ломбард». 

3.2. Усі персональні дані, володільцем яких є Повне Товариство, є конфіденційною інформацією з 

обмеженим доступом.  

 

4. Місцезнаходження персональних даних  
4.1. Місцезнаходженням персональних даних: 03148 м. Київ, вул. Гната Юри, буд. 9, оф. 414 

 

5. Підстава та мета обробки персональних даних Клієнта  

5.1. Повне Товариство  здійснює обробку персональних даних Клієнта як щонайменше із однієї з 

наступних підстав:  

 укладення та виконання правочину, стороною якого є Клієнт чи для здійснення заходів, що передують 

укладенню правочину на вимогу суб’єкта персональних даних (з метою надання Клієнту коштів у позику, 

у тому числі і на умовах фінансового кредиту);  

 на підставі згоди Клієнта на обробку його персональних даних (з метою надання Клієнту інформації  

про маркетингові пропозиції, послуги Повного Товариства  

 необхідність виконання обов’язку володільця персональних даних, який передбачений законом 

(наприклад, з метою здійснення ідентифікації та верифікації відповідно до Закону України «Про 

запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню 

тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» тощо);  

 з інших підстав, передбачених ст. 11 Закону.  

5.2. Склад та зміст персональних даних Клієнта, які обробляються Повним Товариством  

5.3.1. Склад та зміст персональних даних Клієнта, які обробляються:  

5.3.2. ідентифікаційні та контактні дані:  

 прізвище, ім’я та по батькові особи;  

 серія та номер паспорта громадянина України, іншого документа, що посвідчує особу,  

підтверджує громадянство України чи спеціальний статус особи;  

 реєстраційний номер облікової картки платника податків;  

 місце народження; зареєстроване або фактичне місце проживання;  

 дата, місяць, рік народження;  

 адреса електронної пошти, номери контактних телефонів;  

5.3.4.інформація, необхідна для проведення належної перевірки в рамках проведення первинного 

фінансового моніторингу:  

 прізвище, ім’я та по батькові особи;  

 серія та номер паспорта громадянина України, іншого документа, що посвідчує особу, підтверджує 

громадянство України чи спеціальний статус особи;  

 реєстраційний номер облікової картки платника податків;  

 місце народження; зареєстроване або фактичне місце проживання;  

 дата, місяць і рік народження;  

 адреса електронної пошти, номери контактних телефонів;  

 фотографія документа, що посвідчує особу, та/або особиста фотографія Клієнта, та/або  

тривимірне зображення обличчя Клієнта, що в тому числі містить біометричні дані Клієнта;  

 громадянство;  

 інформація, отримана в ході комплексної перевірки ділових зв’язків, грошових потоків,  

достовірність наданої особою інформації, інформації в соціальних мережах та з відкритих  

джерел;  

 інформація, отримана зі списків санкцій  

 наявність чи відсутність статусу політично значимої особи;  

 тощо;  

5.3.5. інформація щодо освіти та сім’ї:  

 інформація про освіту;  

 інформація про сімейний стан;  

5.3.6. інформація щодо працевлаштування:  



 найменування та реквізити роботодавця;  

 професія;  

 посада;  

 дані щодо держаної реєстрації фізичною особою-підприємцем;  

 дані щодо провадження незалежної професійної діяльності.  

5.3.7. інформація, пов’язана з використанням Клієнтом послуг компанії:  

 інформація про послуги, які надаються;  

 інформація про виконання або невиконання договірних зобов’язань;  

5.3.8. інформація, отримана з публічних джерел:  

 інформація з баз даних публічного користування, з відкритих державних реєстрів та інших відкритих 

джерел інформації;  

5.3.9. Повне Товариство  здійснює обробку вищезазначених персональних даних Клієнтів також з метою 

належного надання послуг (ідентифікація, верифікація, , надсилання інформаційних матеріалів за 

підпискою Клієнтів, відповідей на запити та листи Клієнтів, а також для інших дій, в яких з’являється 

необхідність для належного надання послуг).  

 

6. Передача персональних даних третіх особам  

 6.3. У відповідності до чинного законодавства України та за наявності однієї з вищезазначених правових 

підстав, Повне Товариство має право передавати персональні дані Клієнта, повністю або частково, третім 

особам без повідомлення про це Клієнта. 

    6.4. Компанія також може передавати інформацію отриману від Клієнтів в рамках надання послуг 

третім особам з метою належного виконання своїх обов’язків відповідно до норм чинного законодавства 

України.  

6.5. Поширення компанією персональних даних без згоди Клієнта або уповноваженої ним особи або 

без  

інших правових підстав, дозволяється у випадках, визначених законом, і лише (якщо це необхідно) в  

інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.  

 

 7. Права Клієнта як суб’єкта персональних даних  
  7.3. Клієнт має усі необхідні права суб’єкта персональних даних, які передбачено чинним 

законодавством України, зокрема, Законом України «Про захист персональних даних».  

  7.4. Обробка персональних даних здійснюється у дата-центрі, де розміщується обладнання, що 

забезпечує належне функціонування ITC. Компанія вживає всіх, передбачених законодавством заходів, 

для захисту персональних даних Клієнта та запобігання несанкціонованому доступу до таких даних. Такі 

заходи спеціально розроблені компанією для захисту персональних даних від втрати, несанкціонованого 

доступу, розкриття, зміни чи знищення, а також інших видів неналежного  

використання. Для захисту персональних даних Повне Товариство  може використовувати протоколи 

захисту інформації, шлюзи безпеки, фізичні системи замків та ключів, внутрішні обмеження, захист за 

допомогою паролів та інші заходи безпеки з метою запобігання несанкціонованому доступу до 

персональних даних. Зокрема, обробка даних здійснюється на обладнанні, розміщеному в захищених  

приміщеннях, доступ до яких суворо обмежено.  

7.5. Згідно з частиною другою статті 8 Закону Клієнт, виступаючи в якості суб’єкта персональних даних, 

має право:  

 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;  

 отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про 

третіх осіб, яким передаються його персональні дані;  

 на доступ до своїх персональних даних;  

 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;  

 пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх 

персональних даних;  

 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;  

 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;  

 звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини або до суду;  

 застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист  

персональних даних;  

 знати механізм автоматичної обробки персональних даних;  

 на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.  

 

8. Строк зберігання персональних даних Клієнтів  

8.3. Персональні дані Клієнтів компанії зберігаються відповідно до п. 18 розділу 2 статті 8 Закону України 

«Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 

фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» не менше п’яти 

років після припинення ділових відносин з клієнтом.  

 

9. Видалення/знищення персональних даних Клієнта компанії  

9.3. Видалення/знищення персональних даних Клієнтів здійснюється на підставі звернення Клієнтів та по 

закінченню не менше як п’яти років після припинення ділових відносин з відповідним Клієнтом а також в 

інших випадках, визначених законом.  

 

 

 


