Додаток 7 до Розпорядження Правління №80/6РП від 31.07.2018
Додаток 7 до Розпорядження Правління №182/8РП від 28.12.2016 р.
Акціонерному товариству «Райффайзен Банк Аваль»
01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, код ЄДРПОУ 14305909
ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ТА ІНШОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Цим я, _________________________________________________________________, надаю Акціонерному товариству «Райффайзен Банк Аваль» (надалі – Банк)
згоду на здійснення без обмежень будь-яких дій щодо обробки моїх персональних даних з метою:
- надання Банком фінансових послуг та провадження іншої діяльності відповідно до статуту Банку та законодавства України;
- виконання умов договорів, що були/будуть укладені між мною і Банком;
- реалізації та захисту прав сторін за укладеними договорами;
- направлення мені інформаційних, рекламних повідомлень та пропозицій щодо послуг Банку, його партнерів, для моєї участі в програмах Банку та його
партнерів;
- виконання інших повноважень, функцій, обов’язків Банку, що не суперечать законодавству України та укладеним договорам.
При цьому Банк уповноважується здійснювати обробку персональних даних в обсязі інформації, що була/буде отримана Банком від мене особисто, від моїх
представників, від третіх осіб, у т.ч. бюро кредитних історій, з кредитного реєстру Національного банку України, стала відома під час надання мені послуг, або
отримана із загальнодоступних джерел, змінювати/доповнювати мої персональні дані за інформацією третіх осіб, звертатися до третіх осіб для їх перевірки.
З метою реалізації прав сторін за укладеними договорами, забезпечення якості і безпеки обслуговування, надаю згоду на аудіозапис/запис моїх телефонних розмов з
працівниками Банку, фото/відео-зйомку в приміщеннях і банкоматах Банку на магнітний та/або електронний носій та надаю згоду на використання Банком
результатів записів/зйомок, у т.ч. як доказів.
Без отримання додаткової письмової згоди та окремого повідомлення, я надаю Банку згоду поширювати мої персональні дані, здійснювати їх передачу третім
особам, у тому числі за межі України, іноземним суб’єктам відносин, або надавати доступ до них третім особам, зокрема:
- для забезпечення виконання третіми особами своїх функцій або надання послуг Банку, зокрема, аудиторам, страховим компаніям, оцінювачам, платіжним
системам, установам, що здійснюють ідентифікацію, авторизацію та процесинг операцій, іншим банкам-контрагентам та іншим особам, якщо такі функції та
послуги стосуються діяльності Банку, здійснюваних ним операцій, випущених ним платіжних та інших інструментів, або є необхідними для надання
відповідних послуг мені як клієнту Банку, а також партнерам Банку;
- при настанні підстав для передачі третім особам банківської таємниці згідно з законодавством України або відповідно до умов укладених договорів;
- на користь Raiffeisen Bank International AG (Відень, Австрія) та будь-яких осіб, що за характером корпоративних зв’язків належать до групи Райффайзен в
Україні та за кордоном;
- розпорядникам персональних даних клієнтів АТ «Райффайзен Банк Аваль»;
- особам, що надають Банку послуги з організації поштових відправлень, телефонних дзвінків, відправлень SMS-повідомлень, відправлень електронною поштою
інформації щодо виконання укладених між мною та Банком договорів (виписки про операції за рахунками, про строки виконання та розмір моїх зобов‘язань
перед Банком тощо), інформаційних, рекламних повідомлень та пропозицій щодо послуг Банку, його партнерів;
- до кредитного реєстру Національного банку України в порядку та обсягах, передбачених законодавством України;
- до бюро кредитних історій для отримання та формування кредитної історії, а також особам, що надають Банку послуги зі стягнення заборгованості, та іншим
особам у зв‘язку зі стягненням простроченої заборгованості перед Банком;
- особам, що надають Банку послуги зі зберігання клієнтських документів, створення та зберігання їх електронних копій (архівів, баз даних), а також особам, що
надають послуги/ забезпечують іншу діяльність Банку, що не суперечить законодавству України.
Погоджуюсь із тим, що мої заперечення щодо обробки Банком моїх персональних даних не позбавляють Банк права на обробку моїх персональних даних в межах та
обсягах, визначених цією Згодою та законодавством України, та є підставою для припинення надання Банком послуг за укладеними договорами.
З урахуванням умов цієї Згоди, засвідчую, що я в належній формі та в повному обсязі повідомлений про склад та зміст моїх персональних даних, що були зібрані
Банком, про мету збору моїх персональних даних та про осіб, яким передаються мої персональні дані, а також повідомлений про свої права, визначені Законом
України «Про захист персональних даних». Я повідомлений про те, що на сайті Банку (http://www.aval.ua) додатково можу ознайомитися з повідомленням Банку
про порядок обробки персональних даних клієнтів, про права суб’єктів персональних даних, передбачені Законом України «Про захист персональних даних».
Усвідомлюючи обсяг та характер зобов’язань Банку щодо збереження банківської таємниці, також надаю Банку згоду здійснювати розкриття (передачу) інформації,
яка становить банківську або комерційну таємницю, іншу конфіденційну інформацію, що стала відомою Банку у процесі обслуговування та отримання мною послуг
Банку:
- Антимонопольному комітету України, органам, які відповідно до законодавства України здійснюють перевірку діяльності Банку;
- фізичним і юридичним особам, організаціям та іншим особам у зв’язку з укладанням/виконанням укладеного зі мною або на мою користь правочину, для
реалізації чи захисту прав та обов’язків сторін за такими правочинами (зокрема, страховим компаніям, аудиторам, посередникам на ринку фінансових послуг,
суб’єктам оціночної діяльності, операторам телефонного зв’язку, компаніям зі збору заборгованості, архівним установам тощо), у тому числі для забезпечення
виконання цими особами своїх функцій або надання послуг Банку відповідно до укладених договорів та під їх зустрічні зобов’язання про нерозголошення
інформації;
- особам, що приймають участь в переказі коштів, зокрема, банкам-кореспондентам, платіжним системам та їх учасникам, відправникам та отримувачам
переказів, іншим установам, що здійснюють ідентифікацію, авторизацію чи процесинг переказів;
- акціонерам Банку, зокрема Європейському банку реконструкції та розвитку, Raiffeisen Bank International AG (Відень, Австрія) та будь-яким особам, що за
характером корпоративних зв’язків належать до групи Райффайзен як в Україні, так і за кордоном;
- у випадках невиконання або несвоєчасного виконання моїх зобов‘язань перед Банком;
- з метою здійснення фінансового моніторингу або виконання Банком вимог FATCA, зокрема, при наданні звітності та інформації на запити банків та інших осіб;
- з метою подачі Банком інформації до кредитного реєстру Національного банку України відповідно до вимог законодавства України;
- на запит інших банків/суб'єктів ринку, до яких я матиму намір перевести/перевів на обслуговування зовнішньоекономічний договір (зокрема, імпортний
договір; договір про одержання кредиту, позики, у тому числі поворотної фінансової допомоги від нерезидента; інший зовнішньоекономічний договір, порядок
переведення якого на обслуговування до іншого банку потребує розкриття банківської таємниці), а саме: всю наявну в Банку інформацію про будь-які укладені
мною зовнішньоекономічні договори, за якими незавершені розрахунки, а також на передачу їм копій укладених мною зовнішньоекономічних договорів та
пов'язаних з ними документів;
- в інших випадках, передбачених законодавством України та укладеними з Банком договорами.
Також, надаю Банку згоду на власний розсуд останнього та без обмеження телефонувати, направляти відомості з питань виконання договорів, інші інформаційні,
рекламні повідомлення та пропозиції щодо послуг Банку, його партнерів за допомогою поштових відправлень, електронних засобів зв’язку, SMS – повідомлень, з
використанням мобільного зв‘язку або мережі Інтернет тощо на поштові адреси, адреси електронної пошти, номери телефонів, що надані мною Банку (зазначені в
будь-яких документах) або стали відомі Банку іншим чином.
Надаючи Банку Згоду на вищезазначених умовах, я усвідомлюю та погоджуюсь, що передача банківської або комерційної таємниці та/або обробка моїх
персональних даних може здійснюватися, зокрема, із використанням різних засобів зв‘язку, мережі Інтернет, а також третіми особами, у тому числі за межами
України та/або іноземними суб'єктами відносин, пов’язаними з персональними даними. Усвідомлюю, що направлена (передана) таким способом інформація може
стати доступною третім особам, та звільняю Банк від пов’язаної із цим відповідальності (крім випадків, коли розкриття інформації відбулося в результаті винних
дій Банку).
Також, цим засвідчую та гарантую, що у тих випадках, коли мною передаються Банку персональні дані про будь-яких інших фізичних осіб (у тому числі членів
моєї родини), така передача цих даних здійснюється мною з дотриманням вимог законодавства України та, якщо застосовується, Регламенту Європейського
Парламенту та Ради 2016/679 від 27.04.2016 року "Щодо захисту фізичних осіб при обробці персональних даних та про вільний рух таких даних" (Genaral Data
Protection Regulation-надалі GDPR), і не порушує права таких осіб. Зобов’язуюсь самостійно повідомляти таких осіб про склад та зміст переданих мною Банку їх
персональних даних, про мету збору Банком їх персональних даних та про осіб, яким передаються їх персональні дані, а також про порядок реалізації ними прав,
визначених Законом України «Про захист персональних даних» та GDPR. Зобов’язуюсь відшкодувати Банку будь-які збитки та шкоду, завдані порушенням або
недостовірністю цієї гарантії.
Цим визнаю, що умови Згоди поширюються на будь-які договори, документи та інші відносини між мною та Банком, що виникли до підписання цієї Згоди або
виникнуть у майбутньому, після її підписання, у т.ч. у зв’язку з будь-якими пропозиціями Банку, моїми зверненнями до Банку з приводу отримання послуг або
вчинення будь-яких інших фактичних дій, спрямованих на отримання послуг Банку. При цьому, договори та інші документи, підписані між мною та Банком можуть
містити додаткові до Згоди умови розкриття банківської або комерційної таємниці та/або обробки персональних даних.
ПІБ:

Місце проживання:

ІПН:

Місце реєстрації:

Паспорт: Серія _____ № ________ Виданий: __________________________________________
___________________________________________, ___.___._______р.

«____» __________________ ______р.

Підпис _______________

Я, _____________________________________________ засвідчую справжність підпису, ____________________________________ який зроблено у моїй присутності.
(П.І.Б. уповноваженої особи Банку)

________________________________________________
П.І.Б. уповноваженої особи Банку

(П.І.Б. клієнта, який підписав Згоду)

_____________________________
Підпис уповноваженої особи Банку

