
 

 

 

Я, усвідомлюючи усі правові наслідки надаю наступні згоди Першій всеукраїнській 
кредитній спілці (місцезнаходження вулиця Верхній Вал, будинок 48/28, квартира 
(офіс) 12, місто Київ, 04070, код ЄДРПОУ 26519685), далі - кредитна спілка: 

ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ 
керуючись вимогами Закону України «Про захист персональних даних», надаю згоду кредитній спілці, на збір 

та обробку та обробку своїх персональних даних. Персональні дані оброблятимуться з метою виконання 
кредитною спілкою статутних завдань, вимог чинного законодавства України та внутрішніх положень кредитної 
спілки. Кредитною спілкою оброблятимуться такі персональні дані: прізвище, ім’я та по батькові; дані документа, 
що посвідчує особу, зокрема, копії документів в паперовому та\або електронному вигляді, що засвідчуються 
особою, як такі, що відповідають оригіналу, із зазначенням дати отримання (копіювання) таких копій документів; 
громадянство або відсутність відношення до громадянства; зразок особистого підпису; місце реєстрації, місце 
постійного проживання або тимчасового перебування; реєстраційний номер облікової картки платника податків 
або дані про відмову в отриманні такого номеру; контактні особи (прізвища, ім’я, по батькові таких осіб, їх дата 
народження, номери телефонів, адреса електронної поштової скриньки); зображення (фото, скановані копії 
документів, відео) та звукозапис при наданні фінансових послуг; номера телефонів, адреса електронної поштової 
скриньки тощо; особистi вiдомостi (вiк, стать, освiта, родинний стан, склад сiм’ї тощо), життєві інтереси та 
захоплення, спосiб життя; професiя i робота, спецiальнiсть, квалiфiкацiя; майновий стан, споживчi звички; 
фiнансова iнформацiя (iнформацiя про фiнансовий стан, про кредитну історію, iнформацiя про рахунки, внески 
та iншi фiнансовi операцiї члена кредитної спiлки в кредитнiй спiлцi та в інших фінансових установах тощо); 
інформація щодо статусу суб’єкта підприємницької діяльності, самозайнятої особи, участі (власності частки тощо) 
в юридичних особах (підприємствах, товариствах тощо), статусу бенефіціара (контролера); дані, які вимагаються 
законодавством в сфері здійснення фінансового моніторингу, з тих, що не наведені вище; інші відомості, мета 
обробки яких співпадає з метою обробки персональних даних, та які будуть надані суб’єктом самостійно або 
отримані кредитною спілкою в процесі ведення своєї діяльності. Строк зберігання персональних даних – 20 років. 
Дана згода також поширюється на випадки: доступу до персональних даних третіх осіб відповідно до Закону 
України «Про захист персональних даних»; поширення персональних даних, що здійснюється згідно із 
законодавством України; подання персональних даних до Національного банку України. Дозволяю передачу 
персональних даних до бюро кредитних історій здійснювати без мого повідомлення. Також, підписанням цієї 
згоди, підтверджую отримання письмового повідомлення від Першої всеукраїнської кредитної спілки про 
володільця персональних даних, склад та зміст персональних даних, права суб’єкта персональних даних, 
передбачені Законом України «Про захист персональних даних», мету збору персональних даних та осіб, яким 
передаються мої персональні дані. 

ЗГОДА ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ – СУБ’ЄКТА КРЕДИТНОЇ ІСТОРІЇ 
надаю згоду кредитній спілці на доступ до своєї кредитної історії, а також право отримувати, надавати, 

збирати, зберігати та використовувати інформацію про мою кредитну історію, з дотриманням вимог 
законодавства України, через: 

❖ Приватне акціонерне товариство «Перше всеукраїнське бюро кредитних iсторiй» (код ЄДРПОУ 
33691415, місцезнаходження: 02002, Україна, Київська обл., Днiпровський р-н, м.Київ, Євгена Сверстюка, 
11); 
❖ Товариство з обмеженою відповідальністю «Українське бюро кредитних історій» (код ЄДРПОУ 

33546706, місцезнаходження Україна, 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д), 
(далі - бюро кредитних історій), з якими кредитною спілкою укладено відповідні договори про надання 
інформаційних послуг, інформацію та відомості про мене, а також про укладені зі мною кредитні договори і їх 
виконання, надані кредитною спілкою до бюро кредитних історій, передбачені Законом України «Про 
організацію формування та обігу кредитних історій», про що я надаю свою згоду кредитній спілці підписанням 
цього документа, а саме: передавати до бюро кредитних історій у повному обсязі - інформацію, що ідентифікує 
мою особу; відомості про моє грошове зобов’язання; інформацію про мене, яка складається із сукупності 
документованої інформації про особу з державних реєстрів, інших баз даних публічного користування, відкритих 



 

для загального користування джерел; інформацію про кредитну історію; одержання кредитною спілкою з бюро 
кредитних історій - інформації з моєї кредитної історії у формі кредитних звітів. 

Надаючи згоду підтверджую, що у повній мірі ознайомлений та розумію зміст вищевказаних згод, а надання 
згоди на обробку моїх персональних даних і згоди суб'єкта кредитної історії у вигляді єдиного документа. 


