ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про передачу персональних даних
З метою взаємодії за будь-яким договором, що передбачає надання споживчого кредиту у
будь-якій формі (надалі «Угоди, що передбачають отримання Кредиту ») будь-якій фізичній
особі (надалі «Позичальник») що звернулась до АТ «Альфа-Банк» (надалі по тексту «Банк») та
уклала Угоду, що передбачає отримання Кредиту, Позичальник передає персональні дані
контактних осіб, зазначених в Анкеті-Заяві про акцепт Публічної пропозиції, а також третіх осіб,
персональні дані яких передані Банку, новому кредитору, колекторській компанії Клієнтом у
процесі укладення, виконання та припинення відповідної Угоди, що передбачає отримання
Кредиту.
Банк, новий кредитор та/або колекторська компанія з метою інформування про необхідність
виконання Позичальником зобов’язань за Угодою, що передбачає отримання Кредиту має право
в порядку та на умовах, передбачених статтею 25 Закону України «Про споживче кредитування»
взаємодіяти з особами, персональні дані яких передані Банку, новому кредитору, колекторській
компанії Позичальником (надалі – Треті особи). Наведена у цьому абзаці мета інформування Третіх
осіб є метою обробки персональних даних третіх осіб, з якою Банк здійснює їх обробку.
Укладенням Угоди, що передбачає отримання Кредиту Позичальник гарантує та
підтверджує, що:
1. отримав згоду Третіх осіб на взаємодію за Угодою, що передбачає отримання Кредиту з
Банком, новим кредитором, колекторською компанію, в тому числі, але не включно у випадку
невиконання та/або неналежного виконання зобов’язань за Угодою, що передбачає отримання
Кредиту для донесення до Позичальника інформації про необхідність виконання зобов'язань при
врегулюванні простроченої заборгованості;
2. отримав згоду Третіх осіб на обробку та передачу їх персональних даних Банку
(місцезнаходження: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100), новому кредитору, колекторській
компанії та повідомив Третіх осіб про цілі (мету) обробки їх даних;
3. повідомлений про кримінальну відповідальність, передбачену статтею 182 Кримінального
кодексу України за незаконне збирання, зберігання, використання, поширення конфіденційної
інформації про Третіх осіб, взаємодія з якими передбачена за Угодою, що передбачає отримання
Кредиту.
Обробка персональних даних включає в себе вчинення будь-яких дій та/або сукупності дій,
що пов’язані зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною,
поновленням, використанням і поширеннями (розповсюдженням, реалізацією, передачею),
знеособленням, знищенням персональних даних Третіх осіб, передачу персональних даних новим
кредиторам, колекторській компанії та іншим особам, що можуть бути задіяні Банком у процесі
укладення, виконання та припинення Угоди, що передбачає отримання Кредиту. Персональні
дані будуть оброблятися/зберігатися у строк, який обчислюється з дати отримання Банком
персональних даних до моменту закінчення встановленого Національним банком України для
банків України строку зберігання документів, інформації, для того чи іншого виду документу, що
містить персональні дані осіб. Обсяг персональних даних Третіх осіб, щодо яких здійснюється
процес обробки персональних даних та які можуть бути включені до бази персональних даних
Банку, визначається як будь-яка інформація про особу, що стали відомі Банку при встановленні
відносин із Позичальником зокрема, прізвище, ім’я, по батькові, контактний телефон, ступінь
спорідненості.

