
 

 

Internal 

Згода суб’єкта персональних даних 

Згода суб’єкта персональних даних – добровільне волевиявлення фізичної особи щодо надання 

дозволу ТОВ «Порше Лізинг Україна» та/або ТОВ «Порше Мобіліті» та/або ТОВ «Порше Страхове 

Агентство» (далі разом – Компанія) на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої 

мети їх обробки, висловлене у письмовій формі або у формі, що дає змогу зробити висновок про 

надання згоди. При використанні веб-сторінки Компанії згода суб’єкта персональних даних 

надається під час реєстрації в інформаційно-телекомунікаційній системі Компанії шляхом 

проставлення відповідної відмітки про надання дозволу на обробку своїх персональних даних 

відповідно до сформульованої мети їх обробки. 

Суб’єкт персональних даних: 

1. Надає безстрокову та безвідкличну згоду на те, що будь-яка інформація, яка 

надається/надана/буде надана мною до Компанії, в тому числі персональні дані, можу бути 

передані Компанією (без необхідності отримання будь-яких додаткових згод та здійснення будь-

яких повідомлень мені) таким третім особам:  

- на користь Порше Банк АГ (Porsche Bank AG), Фольксваген АГ (Volkswagen AG) та будь-яким іншим 

особам, що за характером корпоративних зв’язків належать до групи Порше Банк АГ (Porsche Bank 

AG) чи концерну Фольксваген АГ (Volkswagen AG) в Україні та за її межами;  

- страховим компаніям, якщо це буде потрібно для страхування або опрацювання страхових 

випадків, компаніям зі збуту (дилерам), які здійснюють продаж транспортних засобів, компаніям, 

які проводять дослідження ринку - з метою проведення будь-яких опитувань від імені Компанії, 

аудиторам, юридичним/податковим консультантам, особам, які надають послуги зі зберігання та 

архівування документів та/або інформації, а також іншим третім особам, які надають Компанії 

послуги у зв’язку із здійсненням Компанією господарської діяльності та наданням послуг;  

- АТ «Креді Агріколь Банк» та/або іншим партнерам Компанії з метою організації надання нам 

фінансових послуг в рамках співробітництва між Компанією та такими партнерами;  

- у випадках невиконання або несвоєчасного виконання суб’єктом персональних даних зобов‘язань 

перед Компанією – шляхом передачі або оприлюднення інформації третім особам та у спосіб, що 

визначені Компанією самостійно (в тому числі бюро кредитних історій).  

2. Надає Компанії та іншим особам, які згадуються в п. 1 вище, безстрокову (яка діє, в тому числі, 

протягом дії договору з Компанією, якщо його буде укладено, та без обмеження строку після його 

завершення, але в будь-якому разі не менше, ніж протягом 10 років після припинення договору) та 

безвідкличну згоду на:  

- обробку його персональних даних Компанією будь-яким чином відповідно до мети, визначеної в 

опитувальнику та/або будь-яких інших документах, підписаних суб’єктом персональних даних та 

наданих Компанії чи укладених між мною та Компанією;  

- доступ до кредитної історії суб’єкта персональних даних, що може зберігатися в будь-яких бюро 

кредитних історій (далі - Бюро);  

- вчинення будь-яких дій та/або сукупності дій, що пов`язані зі збиранням, реєстрацією, 

накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, доповненням, використанням і поширенням 

(розповсюдженням, реалізацією, передачею), знеособленням, знищенням інформації, що надана в 

опитувальнику та/або в інших документах, наданих суб’єктом персональних даних; 

- на збір, оброблення, адаптування, зберігання, використання та передачу (поширення, 

розповсюдження, реалізацію) мінімум до одного бюро кредитних історій (далі - Бюро), включеного 
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до Єдиного реєстру бюро кредитних історій на момент передачі інформації, яка 

надається/надана/буде надана суб’єктом персональних даних до Компанії про суб’єкта 

персональних даних (в тому числі інформації, що міститься у державних реєстрах та інших базах 

даних публічного користування), а також інформації про суб’єкта персональних даних та про 

укладений з Компанією договір та його виконання, що визначена законодавством України про 

організацію формування та обігу кредитних історій;  

- здійснення аудіозапису (запису телефонних розмов) та фото/відео-зйомки суб’єкта персональних 

даних під час отримання послуг Компанії та/або інших осіб, які згадуються в п. 1 вище (з метою 

забезпечення та реалізації прав сторін за укладеними договорами, забезпечення якості та безпеки 

обслуговування).  

3. Засвідчує беззастережну та безвідкличну згоду на використання зазначених в опитувальнику 

поштової адреси, адреси (адрес) електронної пошти та номера мобільного телефону суб’єкта 

персональних даних для надіслання Компанією інформаційних повідомлень, які можуть містити 

конфіденційну інформацію в тому числі пароль та логін для користування сервіс-програмою 

«Особистий кабінет», інформацію щодо будь-яких платежів за договором (договорами), що суб’єкт 

персональних даних має намір укласти (уклав) з Компанією, інформацію щодо пропозицій та рішень 

Компанії по фінансуванню. Гарантує, що доступ до зазначеної електронної пошти та номера 

мобільного телефону має виключно суб’єктом персональних даних, і треті особи не матимуть 

доступу до конфіденційної інформації, що може бути надіслана. Суб’єктом персональних даних несе 

повну відповідальність у разі отримання доступу до зазначених в опитувальнику електронної пошти 

та номера мобільного телефону третіми особами та можливим отриманням ними доступу до 

конфіденційної інформації. У разі втрати контролю над зазначеними в опитувальнику електронної 

пошти та номеру мобільного телефону суб’єкт персональних даних негайно зобов’язується 

письмово повідомити ТОВ «Порше Лізинг Україна» та/або «Порше Мобіліті» про таку втрату з метою 

припинення надіслання інформаційних повідомлень.  

4. Суб’єкт персональних даних засвідчує, що:  

- його повідомлено про назву та адресу (реквізити та контактні дані) бюро кредитних історій, до 

якого (яких) Компанія передаватиме інформацію для формування його кредитної історії;  

- його повідомлено про мету збору, склад, зміст та місцезнаходження зібраних Компанією 

персональних даних, про мої права, визначені Законом України «Про захист персональних даних», 

а також про володільця персональних даних та його місцезнаходження;  

- розуміє, що обробка його персональних даних здійснюється Компанією з метою надання йому 

послуг, направлення йому інформаційних, рекламних повідомлень та пропозицій щодо послуг 

Компанії, її партнерів, для його участі в програмах Компанії та її партнерів, проведення 

маркетингових досліджень, захисту прав та обов’язків сторін за будь-якими договорами, 

укладеними (що будуть укладені) між ним та Компанією, адміністративно-правових відносин, 

податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку, в сфері телекомунікаційних послуг, 

виконання ТОВ «Порше Лізинг Україна» та/або ТОВ «Порше Мобіліті» вимог законодавства України 

у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 

фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, тощо;  

- розуміє, що його заперечення щодо обробки персональних даних, необхідних Компанії для 

виконання своїх зобов‘язань, у тому числі відкликання його згоди на обробку його персональних 

даних, можуть стати підставою для припинення виконання Компанією умов укладених договорів, у 

разі відкликання ним згоди на обробку персональних даних без виконання ним процедур, 

необхідних для припинення договірних або інших відносин з Компанією, Компанія продовжуватиме 

обробку персональних даних в межах та обсягах, обумовлених реалізацією існуючих правовідносин 
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та законодавством України, у тому числі для захисту Компанією своїх прав та законних інтересів за 

договорами;  

- його попереджено про те, що операції з фізичними або юридичними особами, трастами або 

іншими подібними правовими утвореннями у державах, в яких рекомендації Групи з розробки 

фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) не застосовуються або застосовуються 

недостатньою мірою, можуть містити ризик легалізації (відмивання) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, або фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового 

знищення;  

- він не має рахунків, відкритих в банках, зареєстрованих в державах (юрисдикціях), що не 

виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, 

задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, 

фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення. 

Перед укладенням Контракту підтверджую ознайомлення у повному обсязі з наданою Компанією 

Інформацією, яка передбачена ч. 2 ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринків фінансових послуг» від 12 липня 2001 року № 2664-ІІІ зі змінами та 

доповненнями до нього, та надаю згоду на передачу і отримання інформації до/з бюро кредитних 

історій, а також від операторів мобільного зв'язку. 

При використанні веб-сторінки Компанії підтвердження суб’єкта персональних про ознайомлення з 

вищевказаною інформацією на вимогу закону надається під час реєстрації в інформаційно-

телекомунікаційній системі Компанії шляхом проставлення відповідної відмітки про надання 

дозволу на обробку своїх персональних даних. 

https://www.porschefinance.ua/uk/pro-nas/dokumenti-na-vimogu-zakonu

