ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА
КОМПАНІЯ "ПЛАЗА ФІНАНС", код за ЄДРПОУ 40514332, місцезнаходження:
04050, місто Київ, вулиця Січових Стрільців, будинок 77, кім. 702 (далі за
текстом – Товариство) із повагою ставиться до прав користувачів веб-сайту
www.ecredit.in.ua (далі за текстом – веб-сайт). Товариство поважає
конфіденційність кожного користувача веб-сайту. Саме тому Товариство даною
Політикою конфіденційності (далі за текстом - Політика), встановлює
принципи отримання особистих/персональних даних користувачів веб-сайту, а
також види особистих/персональних даних, які збираються, використовуються,
обробляються та захищаються Товариством.
Дана Політика розроблена відповідно до вимог Закону України "Про захист
персональних даних" від 1 червня 2010 року № 2297-VI та інших нормативноправових актів законодавства України, які регулюють правові відносини,
пов’язані із захистом і обробкою персональних даних, і спрямований на захист
основоположних прав і свобод людини і громадянина, зокрема права на
невтручання в особисте життя, у зв’язку з обробкою персональних даних.
Веб-сайт призначений для користування виключно повнолітніми особами.
2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
У даній Політиці терміни вживаються у такому значенні:
персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка
ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована;
згода суб’єкта персональних даних - добровільне волевиявлення фізичної особи
(за умови її поінформованості) щодо надання дозволу на обробку її
персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, висловлене
у письмовій формі або у формі, що дає змогу зробити висновок про надання
згоди. У сфері електронної комерції згода суб’єкта персональних даних може
бути надана під час реєстрації в інформаційно-телекомунікаційній системі
суб’єкта електронної комерції шляхом проставлення відмітки про надання
дозволу на обробку своїх персональних даних відповідно до сформульованої
мети їх обробки, за умови, що така система не створює можливостей для
обробки персональних даних до моменту проставлення відмітки;
обробка персональних даних - будь-яка дія або сукупність дій, таких як
збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення,
використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача),
знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням
інформаційних (автоматизованих) систем;

суб’єкт персональних даних - фізична особа, персональні дані якої
обробляються;
електронна форма представлення інформації - спосіб документування
інформації, що означає створення, запис, передачу або збереження інформації у
цифровій чи іншій нематеріальній формі за допомогою електронних, магнітних,
електромагнітних, оптичних або інших засобів, здатних до відтворення,
передачі чи зберігання інформації. Електронною формою представлення
інформації вважається документування інформації, що дає змогу її
відтворювати у візуальній формі, придатній для сприйняття людиною;
cookie - використовується для позначення файлів cookie та інших подібних
технологій, зазначених в директиві ЄС стосовно недоторканності особистого
життя у сфері електронних комунікацій.
3. СФЕРА ДІЇ ЦІЄЇ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
Дана Політика застосовується до веб-сайту, до Системи он-лайн кредитування
Ecredit (далі за текстом – Система), а також до пов’язаних із веб-сайтом та
Системою послуг, що надає Товариство, веб-сайтів та/або додатків, незалежно
від способу їх використання і типу доступу до них (зокрема, але не виключно,
за допомогою мобільних пристроїв).
4. ОСОБЛИВОСТІ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
1. Товариство включає Ваші дані до бази персональних даних інтернеткористувачів з моменту, коли Ви уперше починає користуватися веб-сайтом, а
також постійно увесь період, протягом якого користується послугами
Товариства. Строк зберігання даних становить період, протягом якого Ви
користується послугами Товариства, включаючи час проведення повного
розрахунку з Товариством, а також три наступні роки після закриття аккаунту
(особистого кабінету) на веб-сайті та завершення користування послугами
Товариства.
2. Товариство здійснює обробку Ваших персональних даних з метою:
належного надання послуг Товариством, які споживаються Вами; зробити Ваше
користування веб-сайтом приємним; забезпечення виконання ініційованих
Вами правочинів через мережу Інтернет; проведення заходів прямого
маркетингу щодо моніторингу якості наданих Вам послуг; забезпечення
доведення до Вашого відома інформації, яка може зацікавити для задоволення
Ваших потреб; інформування про нову продукцію та послуги; поліпшення
послуг, що надаються Вам; реєстрація, аутентифікація та авторизація пароля і
логіна для входу в систему; забезпечення реалізації інших сфер відносин, що
вимагатимуть обробки персональних даних відносно Вас в силу дотримання
вимог законодавства, умов договорів та/або інших правочинів, чи для реалізації
прав, обов’язків та інтересів відвідувачів веб-сайту.

3. Товариство має право передати персональні дані, базу персональних даних,
до якої включені Ваші персональні дані, повністю або частково третім особам
без повідомлення Вас, у наступних випадках: особам, у ведення, володіння або
власність яких передано веб-сайт; особам, що є пов’язаними/афілійованими з
Товариством; новому власнику Товариства, для оброблення з метою,
передбаченою даною Політикою; у випадках офіційного запиту інформації
державними та правоохоронними органами; партнерам Товариства та іншим
третім особам з метою, для якої ця інформація була зібрана.
3.1. На виконання вимог Закону України "Про захист прав споживачів", у разі
надання споживчого кредиту Товариство не вимагає від споживача відомостей,
які не стосуються визначення його платоспроможності та не є необхідними для
надання споживчого кредиту. При цьому персональні дані, одержані від
споживача або іншої особи у зв’язку з укладенням та виконанням договору про
надання споживчого кредиту (у разі його укладення), можуть
використовуватися виключно для оцінки фінансового стану споживача та його
спроможності виконати зобов’язання за таким договором. Натомість,
Товариство має право повідомляти відомості про споживача бюро кредитних
історій, яке займається збиранням, обробленням, зберіганням, захистом і
використанням інформації відповідно до законодавства про формування і
ведення кредитних історій.
5. ЗГОДА З УМОВАМИ ПОЛІТИКИ
Реєструючись на веб-сайті, системі та/або здійсненні їх використання, Ви
надаєте згоду на використання та обробку Ваших персональних даних і
вчинення інших дій, передбачених Законом України "Про захист персональних
даних" та погоджуєтесь з умовами даної Політики, яка включає, що Ви:
1) засвідчуєте, що персональні дані про Вас, надаються Вами Товариству
добровільно, чим підтверджуєте, що такі дані Товариство отримало правомірно
і володіє ними на законних підставах;
2) засвідчуєте наявність у Товариства права на обробку Ваших персональних
даних відповідно до вищевказаної мети їх обробки;
3) погоджуєтесь, що обробка Товариством персональних даних про Вас
зумовлюється необхідністю реалізації Товариством
прав та обов’язків
відповідно до закону або в межах відповідної публічної оферти, або в межах
інших відносин, що ґрунтуються на інших підставах;
4) надаєте згоду Товариству на передачу персональних даних про Вас третім
особам відповідно до вищевказаної мети без обов’язку Товариства кожного
разу повідомляти Вас про такі дії, якщо інше не буде передбачено законом;
6)

підтверджуєте отримання від Товариства , належного повідомлення про

Ваші права, мету збору персональних даних про Вас та про осіб, яким відомості
про Вас можуть бути передані Товариством;
7) надаєте право Товариству зберігати персональні дані про Вас протягом
всього терміну діяльності Товариства або до моменту, коли Ви побажаєте
видалити свій обліковий запис, якщо інше не впливатиме із закону або
специфіки відносин між Вами та Товариством .
6. СКЛАД ІНФОРМАЦІЇ, ЩО ОБРОБЛЯЄТЬСЯ
1. Товариство здійснює збір та обробку наступних даних під час користування
Вами веб-сайтом та послугами, що надаються Товариством:
- даних, що надаються Вами як при заповненні реєстраційних форм веб-сайту
(прізвище, ім’я, по батькові, паспортні дані, дата народження, ідентифікаційний
номер особи, номери телефонів, e-mail адреси, адреса місцезнаходження тощо),
так і в процесі користування веб-сайтом/системою;
- файли cookie (файл cookie — це невеликий файл даних, який той чи інший
сайт просить ваш браузер зберегти на вашому комп’ютері або мобільному
пристрої. Файли cookie дозволяють веб-сайту "пам’ятати" Ваші дії або
уподобання протягом тривалого часу. Більшість браузерів підтримують файли
cookie, однак користувачі можуть налаштувати свої браузери на відхилення
певних або конкретних файлів cookie. Ви можете за бажанням скасувати або
заблокувати усі або певні типи файлів cookie, встановлених під час вашого
відвідування веб-сайту, зазначивши свої уподобання щодо використання файлів
cookie на веб-сайті. Ви також можете змінити Ваші уподобання на веб-сайті
та/або на веб-сайтах будь-яких сторонніх постачальників, змінивши
налаштування свого браузера. Будь ласка, зверніть увагу, що більшість
браузерів приймають файли cookie автоматично. Саме тому, якщо ви не
бажаєте їх використовувати, вам доведеться постійно видаляти або блокувати
файли cookie. У разі відмови від використання файлів cookie ви матимете змогу
відвідувати веб-сайти, проте деякі функції не працюватимуть належним
чином);
- IP-адреси;
- параметри та налаштування інтернет-браузерів.
Товариство та інші особи, з якими Товариство співпрацює (наприклад,
партнери, рекламодавці, рекламні сервери, підрядники, провайдери,
постачальники
послуг),
можуть
розміщувати,
переглядати
та/або
використовувати файли cookie, журналів сервера, веб-маяки та інші електронні
інструменти для збору статистичної та іншої інформації про використання вебсайту. Така інформація може включати в себе інформацію про адресу Інтернетпротоколу (IP-адресу), тип браузера, мову інтерфейсу браузера, операційну
систему мобільного пристрою, дату та час надсилання Вашого запиту, дані про
географічне розташування, державу/країну, з якої було здійснено відвідування
веб-сайту та його веб-сторінок, дату і час візиту, веб-сайти, які Ви
безпосередньо відвідали до і після відвідин веб-сайту, кількість посилань, що

Ви натискаєте у межах веб-сайту, функції, які ви використовуєте на веб-сайті,
бази даних, що Ви переглядаєте, і пошукові запити, які Ви робите на веб-сайті,
дані, які ви зберігаєте або завантажуєте з веб-сайту, а також кількість разів
перегляду рекламних оголошень.
7. ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ
Товариство дуже серйозно ставиться до безпеки інформації, яку Ви залишаєте
на веб-сайті, системі.
Товариство вживає заходи щодо забезпечення захисту персональних даних на
всіх етапах їх обробки, у тому числі за допомогою організаційних та технічних
заходів, метою яких є захист вашої конфіденційності від неавторизованого
доступу та неналежного використання. Товариство оновлюватимемо ці заходи з
появою нових технологій у разі необхідності.
8. ІНШІ УМОВИ
Дана Політика набирає чинності з моменту її публікації на веб-сайті та діє до
моменту внесення змін та/або доповнень до неї та викладення у новій редакції.
Товариство залишає за собою право у будь-який час внести зміни до Політики,
які набудуть чинності одразу після розміщення на веб-сайті. Товариство
рекомендує регулярно переглядати дану Політику.
Відповідно до діючого законодавства України, що передбачає доступ до
персональних даних, які опрацьовуються, Ви маєте право виправити, стерти або
заблокувати такі персональні дані, а також право заборонити певні дії стосовно
опрацювання цих даних. З моменту відзиву згод на обробку персональних
даних, Товариство припиняє надання Вам послуг.
У разі виникнення потреби звернутися до Товариства з питань виконання цієї
Політики конфіденційності (наприклад, із пропозиціями, заявами, скаргами або
виправленнями, заблокуваннями), Ви можете направляти свої звернення на
адресу електронної пошти support@ecredit.in.ua та/або на адресу
місцезнаходження Товариства: 04050, місто Київ, вулиця Січових Стрільців,
будинок 77, кім. 702.

