
 

Згода на збір та обробку персональних даних 

Я, натискаючи кнопку «Підтверджую» в Мобільному додатку «GlobusPlus»,  надаю 

свою повну, безумовну, безвідкличну і необмежену строком дії згоду/дозвіл на здійснення 

АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЛОБУС» (ЄДРПОУ 

35591059) (далі – Банк) та/або третіми особами за завданням Банку збору, реєстрації, 

накопичення, обробки, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, поширення 

(розповсюдження, реалізацію, передачу) з дотриманням мір захисту таких даних від 

несанкціонованого розповсюдження, використання, знеособлення та знищення моїх 

персональних даних, інформації про мене з обмеженим доступом, банківської таємниці, з 

метою здійснення телефонних дзвінків до мене, виконання функцій Банку щодо надання 

мені банківських, фінансових та інших послуг, в межах, необхідних для досягнення вказаної 

вище мети або маркетингової та/або будь-якої іншої мети, методами, які не порушують 

дійсне законодавство України (з правом передачі третім особам), в тому числі для перевірки 

інформації про мене засобами Системи BankID Національного банку, за допомогою Єдиного 

порталу державних послуг «Дія», в бюро кредитних історій, офіційних державних реєстрах 

(зокрема, але не виключно в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна, Державному 

реєстрі іпотек, Державному реєстрі заборон), внесення необхідних записів в бюро кредитних 

історій та в зазначені вище реєстри, страхування ризиків, пов’язаних з наданням мені 

зазначених вище послуг, надання пропозицій продуктів і послуг Банку. 

В тому числі надаю згоду на обробку моїх персональних даних Банком відповідно до 

наступних цілей: 

1) встановлення/з’ясування особи Клієнта та/або його кредитоспроможності (суті 

діяльності, фінансового стану, тощо) необхідного для визначення фінансової та правової 

можливості надання Клієнту банківських послуг; 

2) надання Клієнту будь-яких банківських/фінансових послуг тощо; 

3) передачу Клієнту інформації, яка містить рекламно-інформаційний характер (в 

тому числі щодо нових продуктів та послуг Банку або інших осіб) або будь-якої іншої 

інформації, зокрема про стан будь-якого рахунку Клієнта, відкритого у Банку або про стан 

заборгованості Клієнта за будь-яким договором, укладеним з Банком, шляхом відправлення 

Банком Електронних повідомлень на наданий Клієнтом номер мобільного (фінансового) 

телефону та/або засобами поштового зв’язку чи іншими засобами (в тому числі за 

допомогою третіх осіб), обраними на власний розсуд Банку; 

4) перевірки достовірності наданих Клієнтом персональних даних, в тому числі за 

допомогою послуг інших осіб, та їх використання і поширення в процесі здійснення будь-

яких дій, спрямованих на погашення існуючої заборгованості Клієнта за будь-яким 

договором, укладеним з Банком; 

5) надання іншими особами послуг Банку для виконання ним своїх функцій та/або для 

виконання укладених Банком з іншими особами договорів, у т.ч. предметом яких є 

відступлення права вимоги; 

6) надавати відомості про наявність банківського рахунку абонентові - надавачу 

послуг за Системою BankID Національного банку України з метою електронної дистанційної 

ідентифікації Клієнта через систему BankID Національного банку України; 

7) здійснення Банком інших дій, що не заборонені законодавством України та 

обираються Банком на власний розсуд. 

У процесі обробки моїх персональних даних надаю Банку право передавати 

персональні дані третім особам (включаючи, але не обмежуючись, третім особам, які мають 

право використовувати Мобільний додаток «GlobusPlus» для надання мені послуг, 

юридичним консультантам, фінансовим та колекторським компаніям, операторам 

мобільного зв’язку в тому числі для отримання мною телекомунікаційних послуг тощо), 

якщо це необхідно для досягнення цілей обробки та за умови дотримання такими третіми 

особами конфіденційності та безпеки персональних даних, при чому, я підтверджую, що 



ознайомлений з правами, що стосуються моїх персональних даних, які визначені Законом 

України «Про захист персональних даних» та підтверджую, що така передача персональних 

даних не потребує подальшого окремого повідомлення мене про такі дії (передачу) будь-

яким способом, в тому числі і шляхом письмового повідомлення.  

Я, як суб’єкт персональних даних маю право: 

 на отримання відомостей про місцезнаходження Банка як володільця / розпорядника 

моїх персональних даних; 

 вимагати від Банка як від володільця / розпорядника моїх персональних даних 

уточнення своїх персональних даних; 

 застосовувати передбачені законом засоби правового захисту у випадку порушення 

законодавства про захист персональних даних. 

Також підтверджую, що наявність цього пункту даної Згоди є достатнім для повного 

виконання Банком вимог п.2 статті 12 Закону України «Про захист персональних даних» і не 

потребує додаткових письмових повідомлень про наведене вище. 

Я погоджуюсь, що обсяг персональних даних включає будь-які відомості/інформацію, 

що дозволяють ідентифікувати мене як фізичну особу та були надані мною, в тому числі 

через Мобільний додаток «GlobusPlus» та/або містяться у виданих на моє ім’я документах чи 

підписаних документах. 

 Плата за передавання та/або отримання ідентифікаційних даних Клієнта відсутня. 

       


