
Згода на обробку персональних даних 
 

     Я надаю Товариству з обмеженою відповідальністю «Бюро кредитних історій "Українське 

кредитне бюро» ( далі ТОВ «БКІ "УКБ"»), ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 

31404479, письмову згоду здійснювати без обмежень будь-які дії щодо обробки моїх 

персональних даних власними та залученими засобами з метою: 

- перевірки наявності моєї кредитної історії у базі Бюро та надання мені інформації за 

результатами перевірки; 

- обробки наданої мною інформації під час вчинення мною будь-яких дій, спрямованих на 

реєстрацію на сайті Бюро https://my.creditua.com в мережі Інтернет; 

- укладення та виконання умов договорів з Бюро та надання мені послуг Бюро; 

- перевірки, вивчення, аналізу моїх даних для підтримання, покращення роботи, розробки нових 

сервісів сайту та послуг Бюро, інформування мене про послуги Бюро, надсилання мені 

повідомлень рекламно-інформаційного характеру, здійснення клієнтської підтримки, аналізу 

проведених мною в системі Бюро дій та аналітики звернень; 

- реалізації та захисту прав Бюро у випадку виникнення будь-яких спорів ; 

- виконання вимог законодавства, реалізації інших повноважень, функцій, обов’язків Бюро, 

передбачених чинним законодавством України. 

     При цьому, я уповноважую ТОВ «БКІ "УКБ"» здійснювати обробку моїх персональних даних в 

обсязі інформації, яка буде отримана Бюро від мене, від інших сервісів, які використовуються 

мною для проходження процедури реєстрації на сайті Бюро. До переліку зазначених даних 

належать: ідентифікаційний код; прізвище, ім’я, по-батькові; дата народження; серія, номер 

паспорту (ID карти); номер мобільного телефону; адреса електронної пошти; адреса проживання 

та інші. 

     Також я надаю право ТОВ «БКІ "УКБ"», без отримання у мене додаткової письмової згоди та не 

надсилаючи мені відповідного повідомлення, поширювати (розповсюджувати, реалізувати, 

передавати) або надавати доступ до моїх персональних даних третім особам, зокрема, для: 

- проходження процедури реєстрації на сайті Бюро; 

- забезпечення третіми особами надання мені послуг, необхідних для проведення реєстрації на 

сайті Бюро; 

- розробки нових сервісів сайту та послуг Бюро, інформування мене про послуги Бюро, надсилання 

мені повідомлень рекламно-інформаційного характеру, здійснення клієнтської підтримки, аналізу 

проведених мною в системі Бюро дій та аналітики звернень. 

     Дозволяю зберігати мої персональні дані протягом строку, необхідного для визначеної у цій 

згоді мети обробки персональних даних. 

     Я підтверджую, що повідомлений належним чином та в повному обсязі про володільця 

персональних даних, склад та зміст персональних даних, що збирає Бюро, свої права, визначені ЗУ 

«Про захист персональних даних», про мету збору моїх персональних даних, про осіб, яким вони 

будуть передаватися та про початок обробки персональних даних. 

     Я підтверджую, що проставляння мною відмітки «Я надаю згоду на обробку моїх персональних 

даних та приймаю Умови надання ТОВ «БКІ "УКБ"» інформаційних послуг фізичним особам» у 

формі на сайті Бюро та натискання кнопки «Перевірити» є підтвердженням 

надання мною ТОВ «БКІ "УКБ"» згоди на обробку моїх персональних даних. 

https://creditua.com/?page_id=21214

