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Витяг з положення 

про обробку і захист персональних даних  та права суб’єктів персональних даних. 

 

Шановні працівники, клієнти, потенційні клієнти, контрагенти та акціонери 

Акціонерного товариства Полікомбанк, з якими Банк має ділові відносини, на 

виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» Банк повідомляє 

Вас, про порядок обробки персональних даних та права суб’єктів персональних даних. 

Банк здійснює банківську діяльність, в тому числі в сфері захисту банківської таємниці 

та персональних даних, виключно у відповідності до вимог чинного законодавства 

України та вживає всіх необхідних заходів з метою дотримання Конституції України, 

Закону України «Про банки і банківську діяльність», Закону України «Про захист 

персональних даних», інших законів та нормативно-правових актів України. 

Банк здійснює обробку наданих Вами персональних даних виключно з 

дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних» з метою 

надання банківських, фінансових та інших послуг, які регулюються чинним 

законодавством України, виконання умов договорів, які були/ будуть укладені Банком, 

реалізації та захисту прав сторін за укладеними договорами, забезпечення якості 

банківського обслуговування і безпеки в діяльності Банку, з метою збільшення 

кількості клієнтів та оцінки впливу даних послуг на діяльність Банку, а також з метою 

дотримання Банком вимог чинного законодавства України, внутрішніх документів 

Банку, зокрема, з метою підготовки та подання статистичної, внесення зазначених 

даних до реєстрів позичальників, бюро кредитних історій, реєстри обтяження майна. 

Банк включає Ваші персональні дані до Бази персональних даних клієнтів Банку, 

володільцем якої виступає.  

Склад Ваших персональних даних визначається як будь-які надані Вами дані при 

встановленні договірних та інших правовідносин з Банком. Персональні дані можуть 

передаватися розпорядникам та третім особам, яких Банк визначає самостійно, 

виключно з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних» та 

норм чинного законодавства України.  

Обробка персональних даних, які належать до банківської таємниці, здійснюється 

відповідно до вимог чинного законодавства України у цій сфері, зокрема Закону 

України «Про банки і банківську діяльність» та нормативно-правових актів 

Національного банку України. 

Суб’єкт персональних даних має права відповідно до ст. 8 Закону України  

«Про захист персональних даних». 

Ви, як клієнт Банку, при зміні своїх персональних даних повинні надавати у 

найкоротший термін до Банку уточнену інформацію та оригінали відповідних 

документів для внесення нових персональних даних до Бази персональних даних 

клієнтів. 

Володілець персональних даних – Акціонерне товариство Полікомбанк  

код ЄДРПОУ 19356610, місцезнаходження: Україна, 14013, м. Чернігів, 

вул. О. Молодчого, 46. 

 


