
 
 

ЗГОДА  

НА ПЕРЕДАЧУ / ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ  

ТА ІНШИХ ВІДОМОСТЕЙ  

(ДЛЯ КЛІЄНТІВ) 

  

1. Я, (надалі –  «Суб’єкт персональних даних» або «Суб’єкт»), реєструючись в 

Мобільному застосунку Smartiway, надаю юридичній особі ТОВ «СМАРТІВЕЙ 

ЮКРЕЙН», (ідентифікаційний код юридичної особи 42038225, місцезнаходження: 

03066, м. Київ, пров. Охтирський, буд. 7 (далі – «Одержувач»), згоду на передачу та 

обробку своїх персональних даних у порядку і на умовах, викладених у цій Згоді, 

«ПОЛОЖЕННІ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ SMARTIWAY САЙТУ ТА МОБІЛЬНОГО 

ЗАСТОСУНКУ «SMARTIWAY» та «ПОЛОЖЕННІ ПРО ПОРЯДОК ТА ПРОЦЕДУРУ 

ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ СПОЖИВАЧІВ ТОВ «СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН», 

які діють на дату надання цієї Згоди (актуальні та чинні тексти яких на дату надання цієї 

згоди доступні для ознайомлення на вебсайті Одержувача: https://smartiway.ua в розділі 

«Розкриття інформації»), а також згоду на передачу (доступ) та обробку інших 

відомостей з метою, яка зазначена у пункті 2 цієї Згоди. 

 

2. Обробкою персональних даних є будь-які з перелічених далі дії або сукупність 

таких дій у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем 

Одержувача: збирання, реєстрація, систематизація, накопичення, зберігання, 

адаптування, уточнення (оновлення, зміна), поновлення, використання, поширення (у 

тому числі розповсюдження, реалізація), знеособлення, блокування, видалення, 

знищення персональних даних, компонування персональних даних без редагування їх 

внутрішнього змісту, пересилання поштою та/або електронними способами, передачу, в 

тому числі, транскордонну передачу (лише для зберігання персональних даних) з 

наступною метою: 

 оцінки фінансового стану Суб’єкта та його спроможності виконати 

зобов’язання за кредитним договором; 

 надання фінансових послуг Одержувачем та здійснення пов’язаних із цим 

операцій; 

 виконання вимог чинного законодавства України в сфері запобігання та 

протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 

фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового 

знищення; 

 виконання вимог, які встановлюються нормативно-правовими актами 

Національного банку України, у тому числі забезпечення інформування; 

 дотримання вимог чинного законодавства України у сфері оподаткування; 

 проведення маркетингових заходів, досліджень та компаній, аналізу 

споживчих настроїв; 

 забезпечення прав та законних інтересів Одержувача та зацікавлених осіб; 

 надання Суб’єкту консультацій, інформації щодо переліку та умов 

фінансових послуг Одержувача, в тому числі, але не виключно шляхом 
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направлення комерційних повідомлень, та діючих умов програми лояльності 

(у тому числі персональних дисконтів (промокодів), бонусів, акцій та інших 

пропозицій Одержувача тощо); 

 інформування Суб’єкта про необхідність та порядок  погашення 

заборгованості  відповідно до умов укладеного кредитного договору 

 передача персональних даних в бюро кредитних історій для формування 

кредитної історії Суб’єкта 

 виконання інших дій, що вимагають обробки персональних даних та мають 

на меті отримання доходів та реалізацію положень Цивільного кодексу 

України, Господарського кодексу України та інших законодавчих актів, 

якими регулюється діяльність Одержувача, Статуту Одержувача та його 

внутрішніх положень. 

 За додатковою згодою з Суб’єктом, Одержувач може здійснювати обробку 

Персональних даних з іншою метою, ніж передбачено в цій Згоді. 

 

3. Перелік Персональних даних, на обробку яких надається ця Згода: 

 прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) Суб’єкта; 

 паспортні дані; 

 адреса фактичного місця проживання; 

 дата та місце народження; 

 громадянство (підданство) або відсутність відношення до громадянства 

(підданства); 

 дані про реєстрацію суб’єкта в якості особи, яка займається незалежною 

професійною діяльністю або фізичної особи – підприємця; 

 стать; 

 реєстраційний номер облікової картки платника податків (в тих випадках, 

коли він є у особи) або дані про відмову в отриманні такого номеру; 

 найменування та реквізити роботодавця або навчального закладу (за потреби), 

окрім графіка його роботи; 

 номери мобільного телефону, адреса електронної поштової скриньки 

(корпоративної та особистої), Skype, месенджери тощо; 

 відомості про банківські рахунки (включаючи реквізити банківських 

рахунків); 

 стан кредитної заборгованості/кредитна історія Суб’єкта перед Одержувачем 

та іншими фінансовими установами; 

 дані, які вимагаються чинним законодавством України в сфері запобігання та 

протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 

фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового 

знищення (далі – законодавство про фінансовий моніторинг); 

 відомості про притягнення до адміністративної чи кримінальної 

відповідальності; 

 місце перебування та/або шляхи пересування Суб’єкта з метою перевірки, що: 

Суб’єкт не перебуває на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та 

Луганській областях, Автономній Республіці Крим та місті Севастополі або 



 
 

території проведення операції Об’єднаних сил; або в межах територіальних 

громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які 

перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні); 

 дані про акаунт Суб’єкта (облікового запису) у  соціальних мережах; 

 інша інформація, мета обробки якої співпадає з метою обробки персональних 

даних, та яка буде надана Суб’єктом самостійно або отримана Одержувачем 

в процесі ведення своєї діяльності, в тому числі, але не виключно шляхом 

надання фінансових послуг; 

 Інші відомості, надані Суб’єктом Одержувачу через Мобільний застосунок 

Smartiway таабо отримані з надійних (офіційних та /або публічних) джерел. 

Субєкт підтверджує, що склад та зміст Персональних даних є відповідним, адекватним 

та ненадмірним стосовно визначеною цією Згодою мети обробки. 

 

4. Для цілей цієї Згоди під словосполученням «Інші відомості» слід вважати – 

будь-які дані отримані від Суб’єкта або з інших надійних джерел, що не є 

Персональними даними Суб’єкта, а під «надійними джерелами» - будь-які офіційні 

та/або відкриті джерела.  

 

5. На виконання поставленої мети, Суб’єкт надає згоду на те, що Одержувач має 

право 

 передавати, поширювати (у тому числі транскордонно) Персональні дані 

третім особам (включаючи, але не обмежуючись, банкам, операторам 

мобільного зв’язку, бюро кредитних історій, які створені та здійснюють 

свою діяльність відповідно до законодавства України та включені до 

Єдиного реєстру бюро кредитних історій, факторинговим компаніям, 

колекторським компаніям), якщо це необхідно для досягнення мети 

обробки, та за умови дотримання такими третіми особами конфіденційності 

та безпеки Персональних даних, наданих Суб’єктом 

 здійснювати запити з використанням Персональних даних до сервісів 

дистанційної верифікації (зокрема, але не виключно Системи Bank ID НБУ, 

третьої сторони, яка забезпечує реалізацію інструменту покладання) та 

інших осіб, що надають інформаційні послуги з метою виконання 

законодавства про фінансовий моніторинг 

 використовувати передані Суб’єктом Персональні дані та/або Інші 

відомості для формування опитувальника клієнта у розумінні 

законодавства про фінансовий моніторинг 

 обробку та передачу Одержувачу операторами мобільного звязку 

телекомунікаційних даних, зібраних стосовно номеру телефону мобільного 

пристрою, на який встановлений Мобільний застосунок Smartiway 

 обробку телекомунікаційних даних Суб’єкта, отриманих під час 

користування ним Мобільним застосунком Smartiway, що включають IP-

адреси та іншу інформацію 

 фіксацію телефонних розмов, їх обробку та подальше зберігання 

 доступ до інформації щодо даних електронного платіжного засобу 

(банківської карти), на яку надаватимуться фінансові послуги 

 доступ до кредитної історії Суб’єкта, збір, зберігання, використання та 

розповсюдження через бюро кредитних історій інформації про Суб’єкта (в 



 
 

тому числі інформації, що міститься у державних реєстрах та інших базах 

даних публічного використання) у порядку, передбаченому Законом 

України «Про організацію формування та обігу кредитних історій». 

 

6. Реєструючись в Мобільному застосунку Smartiway Суб’єкт підтверджує, що він  

надає Одержувачу свою згоду на обробку своїх персональних даних беззастережно і без 

обмежень. 

 

7. Одержувач здійснюватиме обробку Персональних даних з використанням 

засобів автоматизації, а також без використання таких засобів. 

 

8. Згода надається на строк, необхідний для досягнення Одержувачем мети 

обробки Персональних даних, але у будь-якому випадку на строк не менший, ніж 

передбачений чинним законодавством України.   

 

9. Наданням цієї згоди Суб’єкта підтверджує, що проінформований (а) про свої 

права як суб’єкта персональних даних, визначених Законом України «Про захист 

персональних даних» та «ПОЛОЖЕННЯМ ПРО ПОРЯДОК ТА ПРОЦЕДУРУ 

ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ СПОЖИВАЧІВ ТОВ «СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН», 

про мету збору Персональних даних та про осіб, яким передаються Персональні дані, а 

також про той факт, що Персональні дані включені до бази персональних даних 

«Клієнти», власником якої є Одержувач, і у зв’язку з цим, Суб’єкт не потребує 

подальшого письмового інформування про вказані вище обставини. 

 
 

 

 

 

 

 

  


