Шановні клієнти!
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК АВАНГАРД» здійснює захист персональних даних у порядку
та за процедурою, передбаченою Положенням про захист персональних даних, які
обробляються у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «БАНК АВАНГАРД», яке розроблено на виконання
вимог Закону України «Про захист персональних даних», Закону України «Про банки та
банківську діяльність», відповідно до Типового порядку обробки персональних даних,
затвердженого Наказом Уповноваженого Верховної Ради з прав людини від 08.01.2014 N 1/0214 та Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці,
затверджених Постановою Національного банку України від 14.07.2006р. №267.
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК АВАНГАРД» інформує Вас, що:
1.
Відповідно до ст.8 Закону України «Про захист персональних даних» суб’єкт
персональних даних має право:
1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки,
місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника
персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації
уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема
інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
3) на доступ до своїх персональних даних;
4) отримувати не пізніш як за 30 календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків,
передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також
отримувати зміст таких персональних даних;
5) пред'являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти
обробки своїх персональних даних;
6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будьяким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються
незаконно чи є недостовірними;
7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення,
пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а
також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та
ділову репутацію фізичної особи;
8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноважений або до суду;
9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист
персональних даних;
10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних
під час надання згоди;
11) відкликати згоду на обробку персональних даних;
12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.
2.

Банк відповідно до Закону є володільцем таких Баз персональних даних (далі – БПД):

База персональних даних Клієнтів/Контрагентів Банку.
Суб’єктами даних бази є фізичні особи, які є клієнтами, а також представники юридичних осіб
– клієнтів та контрагентів Банку.
Метою обробки вказаних персональних даних є реалізація відносин у сфері економічних та
фінансових послуг, податкових відносин у сфері бухгалтерського обліку та аудиту,
адміністративно-правових відносин, відносин у сфері державної статистики відповідно до
Цивільного, Податкового та Господарського кодексів, Законів України «Про банки та банківську
діяльність», «Про організацію формування та обігу кредитних історій», «Про цінні папери та
фондовий ринок», «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», «Про запобігання та
протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню
тероризму», «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Закону України «Про державну

реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», та інших нормативних актів України,
у тому числі Національного банку України, які регулюють адміністративно-правову, економічну,
фінансову та іншу діяльність банків України.
Склад персональних даних, які обробляються у базі: дані паспорту громадянина України або
іншої країни, ідентифікаційний номер, дані щодо місця реєстрації та проживання, прізвище,
ім’я, по-батькові, дані про державну реєстрацію, дані про відкриті розрахункові рахунки, дані
про реєстрацію платника ПДВ, дані щодо системи оподаткування, документи, на основі яких
фізична особа представляє інтереси клієнта, номери телефонів, дані щодо місця здійснення
діяльності, родинний стан, склад сім'ї, фінансово-економічний стан клієнта, дані про майнові
та інші права власності.
Доступ до БПД клієнтів/контрагентів Банку мають працівники Банку згідно своїх посадових
обов’язків.
База персональних даних персоналу Банку.
Суб’єктами даних бази є працівники Банку усіх форм трудових відносин.
Метою обробки персональних даних є забезпечення реалізації трудових відносин, податкових
відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку, відносин у сфері управління людськими
ресурсами, зокрема кадровим потенціалом, які регулюються Кодексом законів про працю,
Податковим кодексом України, Законами України "Про збір та облік єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування", «Про зайнятість населення» та інших
нормативних актів України, які регулюють адміністративно-правову, економічну та фінансову
діяльність підприємств України, а також Статуту Банку.
Склад персональних даних, які обробляються: прізвище, ім'я, по-батькові, паспортні дані, дата
та місце народження, місце проживання фактичне та за державною реєстрацією,
громадянство, освіта, професія, спеціальність, кваліфікація, трудовий стаж, стать, родинний
стан, склад сім'ї, відомості про військовий облік, індивідуальний податковий номер, дані, що
стосуються здоров'я в межах, визначених законодавством про працю, дані, що підтверджують
право працівника на пільги, встановлені законодавством про працю, та законодавством про
захист інвалідів, номери телефонів, електронні адреси, фотографії.
3.

Порядок обробки персональних даних

Збирання, накопичення та зберігання персональних даних.
Джерелом отримання Банком персональних даних є:
- власноруч заповнені клієнтами/контрагентами Банку та/або їх представниками анкети,
договори та інші документи;
- надані клієнтами/контрагентами та/або їх представниками копії документів, необхідних для
встановлення цивільно-правових відносин з Банком;
- отримані персональні дані відповідно до Закону «Про захист персональних даних» для
здійснення Банком своїх повноважень;
- власноруч заповнені анкети працівників Банку;
- надані працівниками Банку копії документів, необхідні для встановлення трудових відносин з
Банком.
Накопичення персональних даних (поєднання, систематизація та внесення даних до БПД Банку)
виконується у порядку, передбаченому внутрішніми нормативними документами Банку.
Зберігання персональних даних в САБ «Б2», Кадровому обліку HRM та картотеках Банку
виконується з дотриманням процедур щодо забезпечення їх цілісності та контрольованого
режиму доступу до них.

Персональні дані не повинні оброблятися та зберігатися довше, ніж це необхідно для цілей, у
яких вони збиралися або оброблялися, але у будь-якому разі не довше строку
обробки/зберігання даних, та/або відповідно до "Переліку документів, що утворюються в
діяльності Національного банку України та банків України, із зазначенням строків зберігання",
затвердженого постановою Правління Національного банку України від 27 листопада 2018 р. N
130, «Переліку типових документів, що утворюються під час діяльності державних органів та
органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств, та організацій, із зазначенням
строків зберігання документів», затвердженого наказом Міністерства юстиції України від
12.04.2012 року № 578/5.
Порядок повідомлення суб’єктів персональних даних про мету та зміст обробки та отримання
згоди на обробку персональних даних.
Інформування суб’єкта персональних даних про мету збору даних, їх склад та зміст, перелік
осіб та установ, яким передаються/можуть передаватися персональні дані, а також отримання
згоди на обробку персональних даних здійснюється під час встановлення цивільно-правових
відносин (підписання договору) з Банком. В інших випадках повідомлення здійснюється протягом
тридцяти днів з дня збору персональних даних.
Повідомлення суб’єкта персональних даних – клієнта/контрагента Банку, або їх представника
про обробку його персональних даних та отримання Банком згоди на таку обробку
здійснюється одним з таких способів:
-

при підписанні угоди з Банком, до якої винесено необхідний текст;

-

за допомогою інформаційних стендів у місцях обслуговування та відповідних посилань
на сайті Банку або в інтерфейсі системи дистанційного обслуговування клієнтів;

-

в електронному вигляді за допомогою веб-ресурсів Банку шляхом вибору пункту
меню, або відмітки у відповідь на повідомлення про обробку персональних даних
Банком.

Банк не обробляє персональні дані, що становлять особливий ризик для прав і свобод їх
суб'єктів, а саме – расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні
переконання, стан здоров'я, біометричні та генетичні дані, місцеперебування та/або шляхи
пересування особи у реальному масштабі часу, притягнення до адміністративної чи
кримінальної відповідальності тощо.
Умови та порядок передачі персональних даних третім особам.
Порядок доступу до персональних даних третіх осіб визначається умовами наданої Банку згоди
суб'єкта персональних даних на обробку цих даних, або вимогами Закону.
Банк здійснює передачу персональних даних, які є банківською таємницею згідно Закону
України «Про банки та банківську діяльність», без повідомлення суб’єктів ПД.
Банк також має право надавати персональні дані клієнтів Банку, приватним особам та
організаціям для забезпечення виконання ними своїх функцій або надання послуг Банку
відповідно до укладених між такими особами (організаціями) та Банком договорів, у тому числі,
але не обмежуючись, про відступлення права вимоги до клієнта, за умови, що передбачені
договорами функції та/або послуги стосуються діяльності Банку, яку він здійснює відповідно до
статті 47 Закону України «Про банки та банківську діяльність», та/або за умови згоди клієнта
відповідно до підписаного договору між ним та Банком.

Банк, як володілець персональних даних, забезпечує захист персональних даних від
випадкових втрати або знищення, від незаконної обробки, в тому числі незаконного знищення
чи доступу до персональних даних.

ПОВІДОМЛЕННЯ
Повідомляємо, що надані Вами відомості, включені до баз персональних даних, володільцем
яких є АТ «БАНК АВАНГАРД» з метою їх обробки, для ведення обліку в межах, передбачених
законодавством України.
Для виконання вищезазначеної мети Ваші
безпосередньо задіяним в обробці цих даних.
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можуть
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Відповідно до ст.8 Закону України «Про захист персональних даних» суб’єкт персональних
даних має право:
1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки,
місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника
персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації
уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема
інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
3) на доступ до своїх персональних даних;
4) отримувати не пізніш як за 30 календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків,
передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також
отримувати зміст таких персональних даних;
5) пред'являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти
обробки своїх персональних даних;
6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будьяким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються
незаконно чи є недостовірними;
7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення,
пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а
також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та
ділову репутацію фізичної особи;
8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноважений або до суду;
9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист
персональних даних;
10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних
під час надання згоди;
11) відкликати згоду на обробку персональних даних;
12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

АТ «БАНК АВАНГАРД»

