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l.зАгАльнI положЕння
1.1.(ПоРЯДокIПРоЦЕДУРАЗАхИсТУПЕРСоНАЛЬНИхДАНИхВ.ГоВдРИС,гВlз

оБмЕжЕноЮ вlдповIддльНоС]'l (СУзlР'Я ФlНдНс) (далi - l]орядок) с документом

внутрiшнього регулювання в Товариствi з обмеженою вiдповiдальнiстю <Сузiр'я Фiнанс> (лмi -

Товариство, тов, тоВ <СФ>, фiнансова компанiя), астановлю€ загальнi вимоги та процедури до

органiзачiйниХ та технiчниХ заходiв обробкИ i захисry персонаJrьних даних в Товариствi з

обмеженою вiдповiдальностi <Сузiр'я Фiнанс>.

l .2. Порялок розроблений вiдповiдно ло:

Закону Украiни <Про захист персонllльних даних> вiд 0l .06.20l0 р. N9 2297-vl (iз Змiнами i

доповненням и) (дал i - Закон);

3акону УкраТни <Про досryп до публiчноI iнформачii> (iз Змiнами iдоповненнями)

закону Укратни <про запобiгання та протидiю легалiзацii (вiдмиванню) доходiв, одержаних

злочинниМ шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброТ масового

знищення> (iз Змiнами i доповненнями)

Закону УкраТни(<Про захист iнформаuiТ в iнформачiйно-телекомунiкаuiйних системах> (iз

3мiнами i доповненнями)

Наказу Уповноваженого BepxoBHoi Рали УкраТни з прав людини вiд 08.01.20l4 р. N |/02-14

<про затвердження локументiв у сферi захисry персональних даних);

Iнших законодавчих та нормативних aKTiB УкраТни та внутрiшнiх локументiв ТОВ,

|.3. Об'скгами захисту € персональнiданi.

Персональнi ланi можль бути вiлнесенi ло конфiленчiйноТ iнформачiТ про особу законом

або вiдпьвiдною особою. Не с конфiденцiйною iнформаLtiсю персональнi даtti. шlо с]осую],ься

здiйснення особою, уповноваженою на виконання функчiй держави або мiсцевого

самоврядування, посадових або службових повноважень.

Персонмьнi данi, зазначенi у лекларачii особи, уповноваженоi' на виконання функчiй

державИ або мiсцевогО самоврядування' оформленiЙ за формою, визначеноЮ вiдповiдно до Закону

ЧкраТни ''ПрО запобiганнЯ кЬрупuiТ", не належать ло iнформачii з обмеженим лоступом. KpiM

вiдомостей, визначених Законом Укратни "про запобiгання корупцiт".

Не належитЬ до iнформацiТ з обмежениМ достулоМ iнформачiя про оц)имання у бу,rь-якiй

форvi фiзичною особою бюджетних коштiв. державного чи коvунa}льного vайttа. crpykryp).

прЙпц"п" формувавня та розмiр оплати працi, винагороди, додаткового блага керiвника,

засryпника керiвника юридичноi особи публiчного права, керiвника, засryпника керiвника, члена

наглядовоi ради державноГо чи комунальНого пiдприсмстВа або державноТ чи комунальноТ

органiзаuii, що |\,!ua'"u MeTi одержання прибрку, особи, яка постiйно або тимчасово обiймас

посаду члена виконавчого органу чи входить до с кладу наглядовот рали го{.-лодарського

товариства, у стаryтному капiталi якого бiльше 50 вiдсоткiв акчiй (часток, паiв) прямо чи

опосередкованО нмежатЬ лержавi таlабО територiальнiй громалi, KpiM випалкiв. передбачеttих

статтею б Закону УкраТни "Про лоступ до публiчноТ iнформачiТ".

законом може бути заборонено вiднесення iнших вiдомостей, що с персональними даними,

до iнформаuii з обмеженим доступом.

1.4. Персональнi даНi, щодо яких встаноsлено особrtивi вимоги обробки, оброблякlться з

урахуванням cTaTTi 7 Закону.

|.5. Володiльцем персональних даних с ТОВ <СФ>.

|.6. загальна вiдповiдмьнiсть за органiзацiю роботи, пов,язанот iз обробкою та захистом

персональних даних пiд час it обробки, покладасгься на .Ц,иректора ТОВ,

1.7. БезпосерелНя вiдповiдальнiСть за органiзаЦiю роботи, пов'язаноТ iз обробкою та

закисmм персональних даних пiд час Тх обробки, покладасться на особу, визначену наказом

flиркгора ТОВ (далi - Вiдповiдальна особа),

1.8. Порядок с внутрiшнiм документом Товариства, аимоги якого с обов'язковими до
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виконання yciMa спiвробiтниками ТОВ. За порушення вимог Порялку спiвробiтники Товарис,l,ва
несуть дисципл iHapHy вiлповiлал bHicTb,

1.9. У випалку невiдповiдностi буль-якоi частини цього Порялку законодавству УкраТни, в

тому числi у зв'язку з прийняттям нових aKTiB законодавства УкраТни або нормативно - правових
aKTiB Нацiонального банку УкраТни, Порядок буле аiяти в тiй частинi, яка не буле суперечити
чинним законодавчим актам Украiни.

1,10. Термiни та скорочення вживаються в Порялку у значеннi. наведеному в розлiлi
кВизначення TepMiHiB>. Тлумачення iнших TepMiHiB та скорочень, не визначених цим Порядком,
здiйснюються вiдповiдно до чинного законодавства Украiни. норtllативно - правових aKTiB
Нацiонмьного банку Украiни та iнших внутрiшнiх локументiв ТОВ <СФ>.

l .l l . Бази персональних даних, власником та розпорядником яких с ТОВ (СФ), знаходяться
за адресою: УкраТна, 03067, м. КиТв, вул. Гарматна, бул. 6.

2. визнАчЕння TEPMIHlB.

2.I. У ubov1 Порялку нижченаведенi термiни вживаlогься в TaKov) значенtti:

база персональних даних - iMeHoBaHa сукупнiсгь ),порядкованих персонмьних даних в

електрннiй формiта/або у формi картотек лерсональних даних;

володiлець персонаJIьних даних - в межах цього Порядку, ТОВ (СФ) - юридична особа, яка
визначае меry обробки персонмьних даних, встановлюе склад цих даних та лроцедури Тх обробки,
якщо iнше не визначено законом;

згода суб'екга персон:цьних даних - добровiльне волевиявлення фiзичноТ особи (за умови'i'
поiнформованостi) шrодо надання дозволу на обробку ii персональних даних вiдповiдно до
сформульованоI мети iх обробки, висловлене у письмовiй формi або у формi, що дас змогу
зробити висновок про надання згодиi

знеособлення персональних даних - вилучення вiломостеЙ, якi дають змогу прямо чи
опосередковано iлентифiкувати особу;

картотека - буль-якi cTpyKTypoBaHi персонalльнi данi. досryпнi за визначеними критерiями.
незaIлежно вiл того. чи TaKi данi централiзоваlli. леltентрал iзова Hi або роз.riлеlli за

функчiональними чи географiчними принципами:

обробка персональних даних - буль-яка дiя або сукупнiсть дiй. ,unn* ,* збирання,

ресстрацiя, накопичення. зберiгання. адалryвання. ]viнa. лоновлення. використання i лоширення
(розповсюдження, реалiзацiя, передача), знеособлення, зницення персонarльних даних про фiзичну
особу;

персональнi данi - вiдомостi чи сукупнiсть вiдоvостей про фiзичну особу. яка
iдентифiкована або молtе бути конкретно iлентифiкована;

розпорядник персональних даних - ТОВ <СФ>, яке с володiльцем персональних даних або
законом надано право обробляти цi данi вiд iMeHi володiльцяl

суб'ект персональних даних - фiзична особа, персональнi данi якоi обробляютьсяl

третя особа - будь-яка особа, за винятком суб'скта персонмьних даних. володiльця чи

розпорядника персонiulьних даних та Уповноваженого Верховноi Рали Украiни з прав люлини.
якiй володiльцем чи розпорядником персональних даних здiйснюеться передача персональних
даних.

з.3АгАльнl прАвилд тА умови оБроБки пЕрсонАльних дАних.
порядокдоступу,
3.1. Yci персональнi данi, власником яких с l'OB <СФ>, с irrформачiсю з обмеженилl

досryпом. ,Щосryп ло Бази персональних даних. володi,llьцем яких с 'ГОВ <СФ>, плають

спiвробiтники ТОВ тiльки в межах виконання cBol'x ttоса.tових обов'язкiв. Yci iHlli tlрацiвltики
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мають право на повну iнформаuiю лише стосовно власних персон&льних даних.

3.2. lJo персональних даних (liзичних осiб налеа<ать Bi,roMocri ltpo суб'скта liepcollaJlbHиx

[аних:

- вiдомостi, що iлентифiкують або дають змогу iдентифiкувати фiзичну особу (зокрема

виданi на ii iм'я документи, пiдписанi нею документиi вiдомостi, якi особа налас про себе);

- вiдомостi про грошовi зобов'язання суб'екта iнформаrtiТ;

- документована iнфорпrаLtiТ про фiзичну особу з державних peccTpiB, iнtttих баз !tаttих
публiчного корисryвання. вiдкритих 71ля загаJIьllого ко рис-|,},ва }lня jl)+(cpe.;l Ioll(o.

3.3. Принципами обробки персонtlльних даних с:

- принцип законностi: персональнi данi повиннi оброблятись лише на зако}lних пiдставах.

для конкретних i законних цiлей, визначених за згодоlо суб'скта персональних даних, або у
випадках, передбачених законами УкраТни, у порядку, встановленому законодавствомi

- принцип cyMicHocTi: лерсонапьнi данi повиннi оtримуваlись iз конкретllиrtи ,jакоlltlи\lи

цiлями, згiдно iз видами дiяльностi ТоВ (СФ), оброблятись вiлгtовiдttо ло }lих -l,а lle
використовуватись в спосiб, не сумiсний iз цими цiлями:

- принцип вiдкритостi та прозоростi: обробка персональних даних здiйснюсться вiлкрито i

прозоро iз застосуванням засобiв та у спосiб, що вiдповiдають визначеt{иl\{ чiлям TaKoi обробки;

- Ilринцип вiдповiдносгi. адеквагtlосti i не налviрносri: склад Ia tvicT ltерс,lнальних jtани\

ловиннi бути вiдповiдниvи. адекваlliи\lи ra нс на,lпliрниrlи clocoBtto визtlачеltоТ vсги iх обробки
(але в обсязi не менше, нiж передбачено фiнансовим закоttодавством тоutо):

- принцип точностi та достовiрностi: llepcotla.ltbHi ,,tatti повиннi бl-ги ,гочними.

- лостовiрниvи та акт}альними (оновлюва,]ись в lrip1 погрсби. визttачсноl' меlою l'\

обробки);

- принцип cTpoKoBocTi зберiгання: персональнi данi обробляються у формi, tцо допускас
iлентифiкачiю фiзичноi особи, якоi' вони стосуються, lle довше, нiж це необхiдно iU]я законllих
цiлей, у яких вони збирмись або надалi оброблялись;

- принцип дотримання прав фiзичноi особи: ltepcoHa:tbHi ланнi повиlttti оброб:tяr,ись з

дотриманням прав суб'екта персональних даних, вкJlючаючи лраво на досlуп до даtlих;

- принцип захищеностi: персональнi дапi повиннi оброблятись з,llотримаl]ням Rиl\lог ltlодо

захисry даних;

- принцип транскордонноi захищеностi: персональнi данi не повинtli передаватиСь
iноземним суб'ектам вiдносин, пов'язаних iз персональними лаttими. без l{алех(ного захист).

3.4. I-1iдставами лзtя обробки Ilерсональних лаllих с:

3.4.1. згода суб'скта персоtlальних даних на обробку його персональних даllих:

3,4.2. дозвiл на обробку персонмьпих даних, наданий володiльцю персоllальних даних
вiдповiдно до Закону УкраТни <Про захист персонzulьних даних) виключно лля здiйснення ЙОГО

повноважень;

З.4.3. уклалення та виконання правочину, стороlJою якого с суб'скт лерсонiulьних даних або
який уtсладено на користь суб'скr,а персоllаJlьних лаtlи\ чи ,,t,,tя здiйсllсttttя захо]tiв. ttltl llepe;l)l()tb
yKJlaлe|llIlo правочину на виl\lог), суб'скта Ilсрсоllапы|и\,1lаllихi

3.4.4. захист життево вiDкливих iHTepeciB суб'скта tlерсонtu]ьних даllихi

3.4.5, необхiднiсть виконання обов'язку володiльця персонмьних даних, який переlбаченИit
законом;

3.4.6, необхiднiсгь '}а\ист) закоlIllи\ iltlepeciB воrо.ti,tьttя персоllаlьllи\ 11111111 x6,1 lpctbt,t

особи, якiй перелаються персона:lьнi ;raHi. KpiM виltа;tкiв. кtl:tи llс,l-tрсби,}il\исI\ ocHOBoII(),lt]ititlll\

/



прав iсвобод суб'€кта персонмьних даних у зв'язку з обробкою його даних переважають TaKi

iнтереси.

ТОВ (СФ) здiйснюс обробку персонмьних даних, якi с публiчною iнформаuiею у формi
вiлкритих даних (ст. l0l ЗУ кПро доступ до публiчноi iнформаuiТ>), цо отримана iз

заг{ulьнодоступних дкерел, без одержання згоди суб'скта персон&rьних даних. Така iнформачiя
може ТОВ вiльно копiюватись. поширюватись та 8икористовуватись iншим чином. в тому числi в

комерчiйних uiлях, у поеднаннi з iншою iнформачiею або шляхом включення до власного
продукту , вимючно в обсягах вiдповiлно до вказанот вище мети обробки та з обов'язковим
посиланням на дкерело отримання цiеi iнформаuii.

3.5. Формами надання згоди суб'екга персональних даних можуть бри:

- документ на паперовому HociT з реквiзитами, що дас змогу iлентифiкувати цей документ та

фiзичну особу. ,Щобровiльне волевиявлення суб'скга персонa}льних ланих засвiлчусться його
пiдписом;

- електронний документ, включаючи обов'язковi реквiзити документа, що дають змогу
iдентифiкувати цей документ та фiзичну особу, .щобровiльне волевиявлення фiзичноi особи щодо
надання до]волу на обробку iT персональних даних засвiлчусться електронним пiдllисоv суб'скrа
персональних даних;

- iншi форми, що не суперечать законодавству УкраТни та дозволяють виконувати тиловi

фiнансовi операцii ТОВ.

Надана згода може включати:

- Bci або oKpeMi цiлi обробки персонаJlьних даних, для яких вони булуть використовуватисяi

- пiдтвердкення, що суб'екг персонмьних даних повiдомлений ТоВ <СФ> про вкJlючеt|ня

його персональних даних до бази персональних даних;

- про досryп до персональних даних суб'скга розпорядникiв та TpeTix осiб;

- про права су6'екта персонаJIьних даних вiдповiдно до Закону УкраТни кПро захист
персонilльних даних).

Така згода може бри викJIадена як цiлiсний документ, в анкетiта./або опиryвiulьнику лля

укладення правочину, в TeKcTl договору про укладеlltlя правочину аоо lнtUим прииllя,I'l1им ]lJ|я

cTopiH шляхом, згiдно домовленостi мiж ними (у тому числi ус Hoi.ttoMoB.lteHocTi),

суб'скт лерсональних даних мас право при наланнi згоди внести ,,аъ.ер.*епня стосовно

обмеження права на обробку cBo'ri персонаJlьних даних, а ТОВ (СФ) - надавати послуги, якщо
iaKe застереження суб'екга дозволяе ТОВ виконувати вимоги Закону Украiни <Про запобiгання

та протидiю легалiзацii (вiлмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню
тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброI масового знищення).

3.6. Порялок доступу до персональних ланих TpeTix осiб визначасться умовами зголи

су6'екта персонzцьних даних на обробку цих даних, tlаланоi володiльttю llерсонаJlь}|и\ даttих. або
вiдповiдно до вимог закону.

!оступ ло персональних ланих третiй особi не надасться, якщо зазначена особа

вiдмовляеться взяти на себе зобов'язання щодо забезпечення виконання вимог цього Закону абО

неспроможна Тх забезпечити,

3.7. Суб'екг вiдtrосин, пов'язаних з персональними ланими. пода€ запит lllодо лоступу (лаЛi -

запит) ло персональних даних володiльцю персоllzrлl,ни\ лаllих.

3.8. У запитi зllзначаються:

_ прiзвище, iм'я та по батьковi, мiсце проживання (мiсuе перебування) i реквiзити документа.
що посвiдчуе фiзичну особу, яка подас запит (для фiзичноТ особи - заявника);

- найменування, м iсцезна,ходження юридичноi особи, яка подас запит, посада, прiзвище, iм'я

та по батьковi особи, яка засвiдчус запит; пiдтвердження того, що змiст запиry вiдповiлас
поsноваженням юридичноТ особи (л.гlя юридичноТ особи - заявника)l
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- прiзвище, iм'я та по батьковi, а також ittшi вiломостi, що лають змогу iлентифiкувати
фiзичну особу, стосовно якоi робиться запит;

- вiдомостi про базу персональних даних. стосовно якот подасться запи,l. чи вiломостi про
володiльця чи розпорядника персонаJlьllих ланихl

- перелiк персональних даних. ulо залитуються:

- мета таlабо правовi пiдстави для запиry.

Строк вивчення запиry на предмет його задоволення не може перевицувати лесяти робочих
днiв з дня його надходження. Протягом цього строку володiлець персонtulьних даних доводить до
вiдома особи, яка пода€ запит, що запит буде задоволено або вiдповiднi персональнi данi не
пiдлягають наданню, iз зазначенням пiдстави, визначеноi у вiлповiлному нормативliо-правOвом),
aKTi. Запит задовольнясться протягом трил|lяти каленларllих дttiв з лttя його на,цход;ксtit|я. якlltо
iншlе не перелбачено закоllом.

З.9. Суб'скт персональних даних мас право на одсржан}lя будь-яких Bi.ltoN,locTeй llptl себе l,
будь-якого суб'скта вiдносин, пов'язаttих з персональними .:lаними, за умови llадаtlня iнформаrtii.
визначеноТ у пунктi l частини четвертоi статгi |6 Закону, KpiM випадкiв, установлених законоl\l.

3.10, Вiлстрочення дост) п) суб'скта персональних даних ло своl'х персональних лани\ llc
допускасться.

вiлстрочення доступу до персональних .itаttих r,ре,гiх осiб лсlttчскасться у разi. якttltl
необхiдtri данi не vожуть б)ти rlalalli проIяt ом,lри,,lцяги KалeH_tapllи\ _iltiB l.tttя llil.,L\(,,,l/hсllня
запиту. При цьому загмьний TepMiH вирiшення питань! пор}шених у зlпиri. не може
перевищ) вати сорока п'яти календарних днiв.

Повiдомлення про вiдстрочення доводиться до вiдома третьоi особи, яка подаJlа запит, у
письмовiЙ формi з роз'яснеtlням порядку оскарження такого рiшення.

У повiдомленнi про вiдстрочення зазtlачаються:

- прiзвиurе, iм'я та по батьковi rlосадовоi особи:

- дата вiдправлення повiдомлення:

- причина в iлс l рочсн ня:

- строк. протягом якого буле,]аtrоволено запи].

Вiдмова у досryпi до персональних даних допускас-гься, якulо доступ до них заборонеtltl
згiдно iз законом.

У повiдомленнi про вiлмову зазначаються:

- прiзвище, iм'я, по батьковi посадовоТ особи, яка вiдлtовляс у лост)lli;

- лата вiдп равлення повiдомлення;

- причина вiдмови.

3.1 l . Щоступ суб'скта персональних даних до даних про себе здiйсttюсться безоtt:lа,l,но.

3.]2. Володiльцi чи розлорядники персоtlаль}lих llаI|их зобов'язаlli вttосиr,и ,lмittи 
,1tl

персональних даних на пiдставi вмотивованоi письмовоi вимоги суб'скта tJ€рсоно-lьtlих ддlJих.

Володiльцi чи розпорялники персонiл_льних даних зобов'язанi вносити змiни до
персональних даних також за зверненням iнших суб'сктiв вiдносин. пов'язаних iз персональними
даними, якщо на це с згода суб'скта лерсональних даних чи вiдповiдttа зпtiна здiйснюсться згiдtlо l
приписом Уповноваженого або визначених ним поса,rlових осiб ceкpeTapiaтy У повttсlваiкеttого чи
за рiшенням с)ду. що набрало законноТ сили,

Змiна персоttальних ланих. якi не вi]lповiлаюrь .tiйснос,ri. Ilроводи-l,ься tleBi.lK,ta.ltltl з

vоvенry встановлення невiдl toBi,,tt tocTi.

4. прАвА суБ,€ктА пЕрсонАльних дАних.
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4.1. особистi немайновi права на персона.ttьнi ,,taHi, якi Nlac кожна фiзична особа, с,

невiд'смними i непорушttими.

4,2. Суб'скт персонаJlьних ланих мас llpaвo:

4.2.1. знати про джерела збирання, м iсцезнаходжен ttя своТх персональних даних, мету ix
обробки, мiсцезнаходження або мiсце лрожиsання (перебування) володiльця чи розпорядника
персональних даних або дати вiдповiдне доручення щодо o,1риvання чiсi iHtPopMartii'

уповноважениМ ним особам, KpiM випадкiв, встановлених законом;

4.2.2. отримувати iнформаuiю про умови надання доступу ло персональних даllих, зокрема

iнформачiю про r peTix oci6. яким передаються його персональrti ланi:

4.2.3. на лоступ до cBoii персональних ланих;

4,2.4. отримувати не пiзнiш як за тридцять календарних днiв з дня надхолжсння залит1. KpiM

випадкiв, передбачених законом, вiдповiдь rlpo те, чи обробляються його персональнi ланi. а TaKorK

отримувати змiст таких персональних даних;

4.2.5. прел'являТи вvоrивованУ виvог1 воло,ri'JlЫtю llерсональlIиХ даних it lаПеРСЧ!'lltlЯ\l

проти обробки свотх персональних даних;

4,2.6, прел'являти вмоrивовану вимогу lцо_lо зltitlи абr,r Jниtltеllllя своl'х rlсрсоllальllи\,tаllи\
будь-яким володiльцем. та розлорядником персональних даних, якщо цi данi обробляюr,ься

незаконно чи € недостовlрними;

4.2.'7. на захист своТх персонмьних даних вiд He]aKoHHoi обробки та випаj(ковоТ втра,ги,

знищення, пошкодження у зв'язку з умисllиN,| приховуваllням, неllалаllllям чи ttесвосчасним 't'r

наданням, а також на захист вiд надання вiдомостей. trlo с ttедостовiрними чи l'аньблять честь.

гiднiсть та дiлову репутацiю фiзичноi особи;

4.2.8. звертатися iз скаргами на обробку своiх персонаJlьних даних до Уловноваженоl,о або

до суду;

4.2.9. застосовувати засоби правового захисту в разi порушення законолавс,гва l|po захис],

персональних даних;

4,2.10. вносити застереження стосовно обмеження права на обробк1, cBoix персональllи\

ланих пiд час налання згоди;

4.2.1 l . вiдкликати згоду на обробку персональllих данихi

4.2.|2. знати механiзм автоматичноТ обробки персональник данихi

4.2.I]. на захист вiдавгомаIизованого рiшення. якс vас.lJlя нього ltpaBoBi llаслi.tки.

5. зАхист пЕрсонАльних дАних.

5.1. Володiльцi, розпорядники персональних даних та TpeTi особи зобов'язанi забезпечити

захист циХ даних вiД випадкових втра-ги або знищення, вiл незаконноi обробки, 1, тому чисlIi

незаконного знищення чи доступу до персонzlльних даних.

Персональнi данi залежнО вiд способУ ix зберiгання (паперовi, слектроннi HociT) llatoTb

оброблятисЯ у такий спосiб, щоб унеможливити доступ ло них cTopoHHix осiб,

5.2. Обробка та закисТ персональниХ;rаних у формi картотеки злiйснtосться з чрах),ваtllIя\1

в имог:

- докумеl|ти. що мiстять персональнi ланi, t|ормуються в справи (картки Torrto) зzutе;+lно Bi_t

ьtети обробка персон:i.льних даних,

- справи (карткИ тощо) повиннi зберiгатися в примiщеннях (сейфах. NleTa]eB}l\ шафаr Ttrut,-.').

якi надiйно замикаються.

5,3. Захист персоl|альних даllих У склалi iHtbopllartiйtto-TeлcKorll HiKaltiйtlttr crtcTerr IO[]

здiйснюсr,ьсЯ володiльцеМ персонаJIьниХ лаltих вбу.цованИ]\lи за\исни\|Н ltelalti}ltartH В ПРОГРа\lН{"

забезпечення, що здiйснюс обробку персона-llьних даних. та доjlаткови}l програrlнtt\t та теrнiчнlrrt
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забс:,Jп€ченням.

5.4. Прачiвникн ТоВ, що хrх)ть досr1-п.lо ]rерсонаlьних даних, у тому числi здiйснюrоь Ix

обробку, у разi порушення нини виr.ог Ъхощ Yr9aiHx <Про захист персона,lьних Jаних,) нсс!ть

вi:rloвiдаrrьнiсть згiдно законодавства YKpaiнH,

5.5. Перональнi данi в базах персонеlьннх, ,lаниr пiлrгають вltJ,а]€нню або зннщенню в

_ l.]х]t]tlсllt]я clpoKr, зберit,lttttIя ,,latlи\. Bll]t]it(]cll(rIa 11 ц.1.,1., ,,,,i,:rl].: i.J;,_.:.:,:,,1,:\ _"::"1\ _:

,, - . ,ill\ _tatttlr абtl закоllо\1:

- :..'];1;1al1}]я ltllавtlвi]lнtrсиt; rli;K сl,б'сктtlпt I]cpcOllil,1blll1\ 
"lall}j\ 

la I-()l],( (l)". якllll] li, , ,

j,:- 
', " 

\1:

_ :: .tloIL.] llриllис) У lli'ltltlilBlliKc tttlt Ll абtl tlп зtta,tcttиr lll]\l Il()cit,L\\l]l] \

- ., []cllxtlBHol I)а,,tи з tlрав.]lIо,lиtIи:

-. ,l l.iLLlcltttяrt с}д]- lltоло ви]liulсlIl]я, tllиlllсl1l{я llcp!(,Hil'lbllll\ ],ll]i,,,

].:lj!r't. ви\lоГи сr'б'с'кта llepcOl1a-']bII}1\ Лаtlи\ lll)(r Illrl' '
, aliI]a_lKa\ ]а в ]Iоl]яjlк}, lJcтall0B,,]e]lи\ Закоttоrt \ кр,l ,

,, l1,11,1,"al, lIl\,l)t lIl\I ,\ {:l||{cl' l,b('Il|1t ,lL L,

. _ , ] ,l|]l]л llб() ]itlBcp,l7l(clll]я ttoBili' pc,tarirLil ll"1'-
-_)

-,. \1\r;li\ ll, бr ttt tlttccctti lll,L,1\()\] т\ ]il Il]!11 , ,
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