
ПОВІДОМЛЕННЯ СУБ’ЄКТА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ 

 

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01 

червня 2010 року (далі - Закон) повідомляємо, що АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК 

ФОРВАРД»  (далі – Банк), є володільцем персональних даних, згоду на обробку яких 

надано Вами Банку.  

Склад та зміст зібраних Банком персональних даних є відповідними, адекватними та 

ненадмірними стосовно визначеної нижче мети їх обробки. Склад та зміст зібраних 

Банком персональних даних складають відомості, зібрані з первинних (документів, 

виданих на Ваше ім'я; підписаних Вами документів; відомості, надані Вами особисто) та 

інших джерел.  

Особисті немайнові права на персональні дані, які має кожна фізична особа, є 

невід'ємними і непорушними. Суб'єкт персональних даних має право:  

1) 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;  

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, 

зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;  

3) на доступ до своїх персональних даних;  

4) 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;  

5) пред'являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням 

проти обробки своїх персональних даних;  

6) 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;  

7) 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;  

8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноважений 

або до суду;  

9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про 

захист персональних даних; 

10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних 

даних під час надання згоди; 

11) відкликати згоду на обробку персональних даних; 

12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних; 

13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки; 

14) надавати володільцю чи розпоряднику персональних даних вмотивовану 

письмову вимогу щодо зміни персональних даних; 

15) на одержання будь-яких відомостей про себе у будь-якого суб'єкта відносин, 

пов'язаних з персональними даними, без зазначення мети запиту, крім випадків, 

установлених законом; 

16) бути повідомленим протягом десяти робочих днів про зміну, видалення чи 

знищення персональних даних або обмеження доступу до них володільцем персональних 

даних; 

17) інші права, передбачені законодавством. 

Доступ суб'єкта персональних даних до даних про себе здійснюється безоплатно. 

Відстрочення доступу суб'єкта персональних даних до своїх персональних даних не 



допускається. Рішення про відстрочення або відмову у доступі до персональних даних 

може бути оскаржено у суді.  

Метою збору (збирання) Банком персональних даних (а) кандидатів у працівники є 

здійснення Банком будь-яких дій для встановлення можливості прийняття таких осіб на 

роботу до Банку; (б) працівників Банку – забезпечення реалізації трудових відносин, 

податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку та аудиту, відносин у 

сфері управління людськими ресурсами, відносин у сфері охорони здоров’я, у сфері 

безпеки, у сфері статистики  (дотримання зобов’язань, що виникають у зв’язку із 

укладенням трудового договору, зокрема, але не обмежуючись, складання статистичної та 

іншої звітності, ведення іншої облікової та звітної документації, а також виконання 

Банком зобов’язань за договорами, укладеними Банком для забезпечення працівникам 

належних, зручних умов праці та/або направлених на отримання працівниками будь-якого 

додаткового блага й здійснення Банком будь-яких дій, пов’язаних з такими договорами); 

(в) клієнтів Банку - фізичних осіб та уповноважені особи, що представляють інтереси 

клієнтів – надання Банком банківських та інших фінансових послуг (крім послуг у сфері 

страхування), а також здійснення Банком іншої діяльності у відповідності до вимог та в 

порядку, визначеному чинним законодавством України, зокрема але не обмежуючись, 

виконання зобов’язання під час здійснення належної перевірки нових та існуючих клієнтів 

Банку; (г) контрагентів Банку - фізичних осіб та уповноважені особи, що представляють 

інтереси контрагентів за договорами, що не передбачають надання банківських та інших 

фінансових послуг – здійснення Банком господарської діяльності у відповідності до вимог 

та в порядку, визначеному чинним законодавством України й здійснення Банком будь-

яких дій, пов’язаних з такими договорами; (д) фізичних осіб, що не мають договірних 

відносин з Банком, проте на чию користь Банк укладає договори – виконання Банком 

зобов’язань за договорами, укладеними Банком з третіми особами на користь таких осіб, і 

здійснення Банком будь-яких дій, пов’язаних з такими договорами. 

Передача Банком персональних даних Третім особам (в тому числі іноземним) буде 

здійснюватись з дотриманням згоди на обробку персональних даних та законодавства. 
 


