
ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ 

1. Я, ПІБ, (контактний номер тел. _______), реєструючи Особистий кабінет в інформаційно-

телекомунікаційній системі ТОВ «МАНІФОЮ» (далі – Товариство),  доступ до якої отримується через 

сайт https://money4you.ua/ (надалі – «Сайт»), шляхом обрання відповідної опції (відмітки) про надання 

згоди на обробку персональних даних: 

1.1. Надаю свою безумовну згоду на: 

- обробку наданих мною персональних даних, що включає збирання, реєстрацію, накопичення, 

зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізацію, 

передачу), знеособлення, знищення персональних даних, а також на збирання Товариством додаткових 

персональних даних з будь-яких відкритих джерел, у тому числі за допомогою національної системи 

електронної дистанційної ідентифікації BankID Національного банку України шляхом передавання 

персональних даних Товариству; 

- доступ Позикодавця до моєї кредитної історії, збір, зберігання, використання та 

розповсюдження через бюро кредитних історій інформації про мене (в тому числі інформації, що 

міститься у державних реєстрах та інших базах публічного використання) у порядку, визначеному 

Законом України «Про організацію формування та обігу кредитних історій». 

1.2. Метою обробки Товариством персональних даних є  

- здійснення ідентифікації/верифікації відповідно до вимог Закону України «Про запобігання та 

протидію легалізації (відмиванню) доходів, здобутих злочинним шляхом, або фінансування 

тероризму», та інших нормативно-правових актів; 

- інформування користувача інформаційно-телекомунікаційної системи Товариства про діючі 

умови програми лояльності, у тому числі, але не виключно, про промокоди, акції, спеціальні 

пропозиції, а також надання іншої інформації щодо фінансових послуг, що надаються Товариством; 

- доступу до кредитної історії Позичальника для оцінки кредитоспроможності та ідентифікації 

Позичальника; 

- інша мета, що не суперечить Закону України «Про захист персональних даних», яку 

повідомлено суб’єкту.  

1.3. Відповідно до вищевказаної мети в межах цієї Згоди підтверджую, що Товариство має право 

на: 

1.3.1. передачу моїх персональних даних третім особам, зокрема, але не виключно, органам 

державної влади, фінансовим установам, компаніям що надають аутсорсингові послуги, бюро 

кредитних історій, та іншим установам, організаціям, юридичним та фізичним особам;  

1.3.2. транскордонну передачу персональних даних за винятком держав, що не забезпечують 

належний захист прав суб'єктів персональних даних;  

1.3.3. здійснення запитів з використанням Персональних даних до бюро кредитних історій, 

сервісів дистанційної верифікації та інших сервісів, що у порядку, передбаченому законодавством 

України, надають інформацію про мене та отримання додаткових даних щодо мене з наступною 

обробкою таких даних;  

1.3.4. отримання відомостей у результаті електронної дистанційної ідентифікації в 

інформаційно-телекомунікаційній системі Товариства засобами Системи BankID Національного банку 

України, зокрема: 

- особисті дані: ПІБ, РНОКПП, дата народження, стать, соціальний статус, номер контактного 

телефону, адреса електронної пошти, ознака, чи визначена фізична особа банком-повіреним такою, що 

належить до категорії PEPs (публічні особи, близькі, пов’язані), ознака, чи визначена фізична особа 

банком-повіреним такою, що включена до переліку осіб, пов’язаних зі здійсненням терористичної 

діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції, ознака, чи визначена фізична особа банком-

повіреним такою, що включена до переліку осіб, щодо яких застосовані персональні, спеціальні 

економічні та інші обмежувальні заходи (санкції), санкції РНБОУ, ознака, чи присвоєний клієнту 

банком-повіреним (неприйнятно) високий рівень ризику відповідно до Закону України "Про 

запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 

фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", ознака, чи 

визначена фізична особа банком-повіреним такою, що є резидентом України; 



- дані документів, що засвідчують особу: назва, серія/номер, дата видачі, термін дії, країна видачі 

документа, файл сканованої копії документа, дата створення такої скан-копії; 

- інформація про наявність банківського рахунку. 

1.3.5. передачу третім особам інформації, отриманої в результаті електронної дистанційної 

ідентифікації в інформаційно-телекомунікаційній системі Товариства засобами Системи BankID 

Національного банку України; 

1.3.6.  обробку та передачу операторами телекомунікацій Товариству даних щодо наданих мені 

телекомунікаційних послуг; 

1.3.7. здійснення інформаційних повідомлень від Товариства за вказаними мною контактними 

даними; 

1.3.8. обробку телекомунікаційних даних, отриманих під час здійснення мною користування 

Сайтом Товариства, а саме: файли cookie, IP-адреси, параметри та налаштування інтернет-браузерів 

технічних пристроїв та іншу інформацію;  

1.3.9. фіксацію телефонних розмов, їх обробку та подальше зберігання; 

1.3.10. використання наданих мною/законно отриманих Товариством з інших джерел контактних 

даних для здійснення комунікації зі мною відповідно до мети, зазначеної в цій Згоді. 

1.4. Надаючи згоду на обробку персональних даних підтверджую, що: 

− персональні дані надані мною добровільно; 

− надані персональні дані є актуальними та достовірними, їх обсяг та зміст відповідають вимогам 

законодавства та вищевказаній меті їх обробки;  

- повідомлений(а) про володільця/розпорядника персональних даних, склад та зміст зібраних 

Товарситвом моїх персональних даних, свої права, передбачені законом України «Про захист 

персональних даних», мету збору Персональних даних, третіх осіб, яким передаються Персональні дані 

та порядок відкликання згоди на обробку персональних даних/видалення/знищення персональних 

даних;  

- склад та зміст зібраних персональних даних є адекватним, ненадмірним та відповідним меті цієї 

Згоди; 

- вивчив(ла) та надаю свою безумовну згоду з Положенням про обробку та захист персональних 

даних ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАНІФОЮ»; 

1.5. Згода надається строком на 5 (п’ять) років з дати завершення договірних та або здійснення 

мною заходів для встановлення договірних відносин з Товариством (за відсутності фактів укладення 

Договорів позики) відповідно до вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення»). 

 


