
 

 

 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ  

про порядок обробки та захист персональних даних клієнтів Банку 

(далі-Повідомлення) 

Шановний Клієнте, АТ «ТАСКОМБАНК» (далі - Банк), на виконання вимог Закону 

України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI (із змінами) та 

Положення про інформаційне забезпечення банками клієнтів щодо банківських та інших 

фінансових послуг затв. постановою Правління Національного банку України від 02.06.2020 

№141  (із змінами), даним Повідомленням ознайомлює Вас, як суб’єкта персональних даних 

та Клієнта/потенційного Клієнта, про порядок та процедуру захисту персональних даних, які 

обробляються або можуть оброблятися Банком з метою встановлення правовідносин між 

Банком та Клієнтом/потенційним Клієнтом, зокрема щодо укладення та виконання правочину 

(договору), стороною якого є Клієнт або який укладено на користь Клієнта чи для здійснення 

Банком заходів, що передують укладенню правочину (договору) з Клієнтом/потенційним 

Клієнтом, а також про права суб’єкта персональних даних у зв’язку із встановленням 

правовідносин з Банком.  

Банк, для забезпечення належного захисту персональних даних, керується 

законодавством України, окрім цього, Банк враховує вимоги Конвенції про захист осіб у 

зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних та вимоги Регламенту 

Європейського Парламенту та Ради 2016/679 від 27.04.2016 року «Щодо захисту фізичних 

осіб при обробці персональних даних та про вільний рух таких даних (General Data Protection 

Regulation).  

Володільцем персональних даних є АТ «ТАСКОМБАНК», код ЄДРПОУ: 09806443, код 

банку: 339500, адреса: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30. Метою даного Повідомлення є 

інформування Вас які персональні дані Банк обробляє. Більш детальна інформація може бути 

надана за необхідності, коли Ви будете користуватися відповідними банківськими чи іншими 

фінансовими послугами Банку. 

Просимо Вас ознайомитися з даним Повідомленням.  
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1. Мета і підстави обробки персональних даних 

Персональними даними (далі - ПД) є відомості чи сукупність відомостей про фізичну 

особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована. 

Обробкою ПД є 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 Банку. 

Обробка ПД здійснюється у обсязі, що є достатнім, адекватним, відповідним і 

ненадмірним відповідно до визначеної мети їх обробки, зокрема відповідно затребуваної 

банківської та/або іншої фінансової послуги.  

Банк збирає дані безпосередньо від Вас, як Клієнта/потенційного Клієнта, коли Ви 

звертаєтесь до Банку (відділень Банку), користуєтесь веб-сайтом Банку в мережі Інтернет 

або мобільними додатками Банку, користуєтесь банківськими та/або іншими фінансовими 

послугами АТ «ТАСКОМБАНК», берете участь в події, яку організовує чи у якій бере участь 

Банк, а також від опосередковано пов’язаних з Вами осіб, які не мають прямого відношення 

до Банку, але зокрема пов'язані з Вами.  

Для перевірки та актуалізації бази ПД Банк також може отримати особисті дані від 

інших юридичних осіб в межах Банківської групи «ТАС», зокрема клієнтів Банку 

(корпоративних чи приватних), постачальників послуг, публікацій або баз даних, що 

надаються офіційними органами чи третіми особами, бізнес партнерів та інших третіх сторін. 

Метою обробки ПД в Банку є: 

 пропозиція, підготовка та/або надання Клієнту/потенційному Клієнту банківських та 

інших фінансових послуг; 

 встановлення ділових та договірних відносин; 

 підготовка фінансової та статистичної, звітності до вимог законодавства України, 

внутрішніх нормативних документів Банку; 

 реалізації Банком прав та виконання обов’язків за іншими відносинами між Банком та 

суб’єктом персональних даних відповідно до чинного законодавства України, у тому 

числі нормативно-правових актів Національного банку України, зокрема, але не 

виключно, Цивільного кодексу України, Закону України «Про захист персональних 

даних», Закону України «Про банки і банківську діяльність», Закону України «Про 

запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним 

шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового 

знищення», Закону України «Про захист прав споживачів», Закону України «Про 

споживче кредитування», Закону України «Про організацію формування та обігу 

кредитних історій», Інструкції про порядок відкриття та закриття рахунків 

користувачам надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків, затвердженої 

Постановою Правління Національного банку України від 29 липня 2022 року №162), 

тощо; 

 забезпечення реалізації господарської діяльності відповідно до вимог Податкового 

кодексу України, Цивільного кодексу України, інших нормативно-правових актів 

України. 

Підставами для обробки ПД є: 

 згода суб’єкта ПД на обробку його ПД, тобто 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; 

 дозвіл на обробку ПД, наданий володільцю ПД відповідно до вимог закону виключно 

для здійснення його повноважень; 
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 укладення та виконання правочину, стороною якого є суб’єкт ПД або який укладено 

на користь суб’єкта ПД чи для здійснення заходів, що передують укладенню 

правочину на вимогу суб’єкта ПД;  

 захист життєво важливих інтересів суб’єкта ПД;  

 необхідність виконання обов’язку володільця ПД, який передбачений законом;  

 необхідність захисту законних інтересів володільця ПД або третьої особи, якій 

передаються ПД, крім випадків, коли потреби захисту основоположних прав і свобод 

суб’єкта ПД у зв’язку з обробкою його даних переважають такі інтереси; 

 проведення ідентифікації клієнтів відповідно до вимог Закону України «Про 

запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним 

шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового 

знищення» від 28.04.2020 року. 

Збирання ПД є складовою процесу їх обробки, що передбачає дії з  підбору чи 

впорядкування відомостей про фізичну особу. 

Суб’єкт ПД повідомляється про володільця ПД, склад та зміст зібраних ПД, свої права, 

визначені Законом України «Про захист персональних даних», мету збору ПД та осіб, яким 

передаються його ПД: 

- в момент збору ПД, якщо ПД збираються у суб’єкта ПД; 

- в інших випадках протягом тридцяти робочих днів з дня збору ПД. 

Банк не обробляє ПД про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або 

світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, засудження 

до кримінального покарання, а також даних, що стосуються здоров'я, статевого життя, 

біометричних або генетичних даних, якщо обробка ПД здійснюється на умови надання Вами, 

як суб’єктом ПД однозначної згоди на обробку таких даних або у інших випадках визначених 

статтею 7 Закону України «Про захист персональних даних». 

2. Склад персональних даних та джерела їх надходження  

Банк здійснює обробку ПД, отриманих від третіх осіб, якщо це передбачено 

законодавством України або за умови надання ними гарантії, що така передача здійснюється 

третьою особою з дотриманням вимог законодавства України і не порушує права осіб, ПД 

яких передаються Банку. 

Банк обробляє ПД таких фізичних осіб: 

 Клієнтів/потенційних Клієнтів; 

 контрагентів; 

 акціонерів; 

 працівників; 

 постачальників, працівників постачальника; 

 які мають істотну участь у юридичній особі Банку та/або які є контролерами Банку 

та/або входять до групи компаній учасником якої є Банк; 

 які надають відповідні послуги Банку в Україні та/або за кордоном, в тому числі, 

необхідних для ідентифікації Клієнтів/контрагентів/акціонерів/працівників/ 

постачальників та оцінки достовірності, надійності, платоспроможності, платіжної 

дисципліни, для обслуговування програмного забезпечення, які використовуються 

Банком з метою здійснення банківських операцій та інших фінансових послуг; 

 пов’язаних з Банком; 

 інших фізичних осіб. 

Склад ПД фізичних осіб, що можуть оброблятися в Банку: прізвище, ім’я, по батькові; 

дата і місце народження; ким виданий і дата видачі паспорта; серія і номер паспорта; номер 

ID-картки; дані інших документів, що посвідчують особу, адреса проживання; адреса 

реєстрації, громадянство; стать (а також інша інформація, зазначена в паспортному 
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документі(-ах)); реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний 

номер), номер соціального страхування, номери телефонів (в тому числі робочий, 

мобільний/фінансовий, номер телефону за адресою реєстрації місця проживання або 

фактичного проживання), адреса електронної пошти;  сімейний стан, рівень освіти, 

спеціальність/професія, трудова діяльність (в тому числі, місце роботи, посада, стаж та 

досвід роботи), соціальний та майновий стан, рівень доходів; фотозображення/відео 

зображення особи, аудіозапис голосу; податковий статус; інформація про банківські рахунки 

(зокрема з використанням електронних платіжних засобів)  фінансова інформація (зокрема, 

номери та інші реквізити і стан рахунків відкритих у банках, залишки грошових коштів на 

рахунках, інформація про дати, розмір та призначення платежу операцій за рахунками); 

умови укладення, зміни, розірвання, виконання договорів, що укладені та/або 

укладатимуться Банком з Вами як фізичною особою та/або фізичною особою-підприємцем, 

та/або як представником/керівником/посадовою особою юридичної особи, яку Ви 

представляєте, та/або учасником/акціонером, представником учасника(-ків)/представником 

акціонера(-рів) юридичної особи у майбутньому; стан заборгованості за відповідними 

договорами, виконання зобов’язань за відповідними договорами, інформація про Вас як про 

фізичну особу та/або фізичну особу-підприємця, та/або як представника/керівника/посадову 

особу юридичної особи, яку Ви представляєте та/або учасника/акціонера/представника 

учасника(-ків)/представника акціонера(-рів) юридичної особи, якого/яких Ви представляєте; 

дані свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця/Виписок з Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, інші документи про 

підприємницьку діяльність фізичної особи-підприємця, зокрема щодо системи оподаткування, 

дані щодо місця здійснення підприємницької діяльності, (дані, що стали чи стануть відомі 

Банку); інформація про особисте майно; дані про місце положення і дані онлайн 

ідентифікаторів (IP адреса, cookie-файли, мітки радіочастотної ідентифікації або інші 

ідентифікатори, які можуть залишати сліди і бути використані для профілювання та 

ідентифікації), параметри і налаштування інтернет-браузерів; відбиток пальця (однозначне 

цифрове представлення персональних даних про особливості будови папілярних візерунків 

пальця держателя електронного платіжного засобу відбиток пальця забезпечує однозначну 

аутентифікацію/верифікацію держателя електронного платіжного засобу при користуванні 

системою WEB-банкінгу через мобільні пристрої) та інші дані в залежності від характеру 

відносин між суб’єктом ПД та Банком. 

3. Згода суб’єкта персональних даних 

Згода суб’єкта ПД отримується від всіх суб’єктів ПД, в тому числі від всіх фізичних 

осіб, представників юридичних осіб – фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців крім випадків, 

коли є інші підстави на обробку ПД. 

Склад і зміст ПД, що збираються Банком добровільно надаються суб`єктом ПД (або 

отримані Банком з дозволу суб`єкта ПД) при встановленні ділових відносин (зокрема при 

отриманні запиту на оформлення банківського продукту/послуги до підписання договорів та 

при укладенні договорів) та стали чи стануть відомі Банку з: 

- документів, виданих на ім’я суб’єкта ПД, у тому числі тих, що надані або будуть надані 

ним до Банку для укладення, зміни, розірвання, виконання відповідних  договорів; та/або 

- підписаних суб’єктом ПД документів (в тому числі з Банком);  

та/або 

- відомостей, які суб’єкт ПД надав та/або наддасть в майбутньому до Банку, як в 

письмовій, так і в усній формі; 

та/або 

- інших джерел, які Банк визнає за необхідні та які не заборонені законодавством 

України, в тому числі, але не виключно: направляючи запити стосовно суб`єкта ПД до будь-

яких баз даних (зокрема бюро кредитних історій), третіх осіб, зв’язавшись з особами, 
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пов’язаними з суб`єктом ПД сімейними, родинними, трудовими, діловими та іншими 

відносинами для перевірки та отримання будь-якої необхідної інформації щодо Клієнта. 

Згода суб’єкта на обробку його ПД повинна бути добровільною. Згода може 

надаватися суб’єктом у письмовій або електронній формі, що дає змогу довести її авторство 

та зробити висновок про її надання. 

Формами надання згоди суб’єкта ПД є: 

а) документ на паперовому носії з реквізитами, що дає змогу ідентифікувати цей 

документ та фізичну особу. Добровільне волевиявлення суб’єкта ПД засвідчується 

його підписом; 

б) електронний документ, включаючи обов’язкові реквізити документа, що дають змогу 

ідентифікувати цей документ та фізичну особу. Добровільне волевиявлення фізичної 

особи щодо надання дозволу на обробку її ПД засвідчується електронним підписом 

суб’єкта ПД;  

в) відмітка на електронній сторінці документа чи у електронному файлі, що 

обробляється в інформаційній системі на основі документованих програмно-технічних 

рішень, які в свою чергу: 

- не дозволяють обробку ПД до того часу, поки суб'єкт ПД не виконає дії, що 

підтверджують надання ним відповідної згоди; 

- забезпечують реєстрацію дій суб’єкта ПД та цілісність протоколів реєстрації 

таких дій. 

г) відмітка на електронній сторінці систем дистанційного обслуговування клієнтів (веб-

сторінка сайту Банку/комерційного агента, лендінгова сторінка банку/комерційного 

агента, Інтернет-банкінг «TAS2U»,  платіжний термінал тощо) на основі 

документованих програмно-технічних рішень, які в свою чергу: 

- не дозволяють обробку ПД до того часу, поки суб'єкт ПД не виконає дії, що 

підтверджують надання ним відповідної згоди; 

- забезпечують реєстрацію дій суб’єкта ПД та цілісність протоколів реєстрації 

таких дій. 

Документи (інформація), що підтверджують надання суб’єктом Згоди на обробку його 

ПД зберігаються Банком не довше, ніж це потрібно для обробки таких даних з дотриманням 

вимог законодавства України. 

Звернення фізичної особи до Банку або користування послугами Банку свідчить про 

згоду такої особи на обробку Банком її ПД у зв‘язку із таким зверненням чи користуванням 

послугами Банку. 

Заперечення особи щодо обробки ПД, необхідних Банку для виконання своїх 

зобов‘язань, у т.ч. відкликання особою згоди на обробку даних, можуть стати підставою для 

припинення виконання Банком з надання банківських та інших фінансових послуг/операцій, 

зокрема укладених правочинів (договорів). 

У разі відкликання фізичною особою згоди на обробку ПД без виконання нею 

процедур, необхідних для припинення договірних або інших відносин з Банком, Банк 

продовжуватиме обробку ПД в межах та обсягах, обумовлених реалізацією існуючих 

правовідносин та законодавством України, у тому числі  для захисту Банком своїх прав та 

законних інтересів за договорами. 

Обробка ПД на виконання вимог Закону України «Про запобігання та протидію 

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

фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», здійснюється без отримання згоди 

суб’єкта ПД та не є порушенням Закону України "Про захист персональних даних". 
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Банк здійснює обробку ПД, які є публічною інформацією у формі відкритих даних та 

отриманих із загальнодоступних джерел, без отримання згоди суб’єкта ПД. 

Згода суб’єкта ПД на обробку його ПД повторно не надається, якщо володілець 

продовжує обробляти ПД суб’єкта, відповідно до визначеної мети та у порядку, визначеному 

законодавством України. 

4. Обробка персональних даних 

ПД в Банку можуть оброблятися в електронному та/або паперовому вигляді. 

Щодо персональної інформації суб’єкта ПД зберігається її конфіденційність, окрім 

випадків, передбачених законодавством України, або добровільного надання суб’єктом ПД 

інформації про себе для загального доступу необмеженому колу осіб. 

Обробка ПД в інформаційній (автоматизованій) системі здійснюється із застосуванням 

системи захисту інформації Банку. 

Банк не використовує повністю автоматизоване прийняття рішень при обробці ПД. 

5. Умови розкриття інформації про персональні дані третім особам 

Порядок доступу до ПД третіх осіб визначається нормативно-правовими актами 

Національного банку України, внутрішніми нормативними документами Банку, що 

регламентують порядок використання, зберігання та захисту інформації, яка містить 

банківську таємницю з урахуванням умов згоди суб'єкта ПД, наданої володільцю бази ПД на 

обробку цих даних, або відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». 

Ваші ПД та інша конфіденційна інформація можуть бути передані, в обсягах 

необхідних для досягнення мети визначеної розділом 1 «Мета і підстави обробки 

персональних даних» даного документу, зокрема, але не виключно: 

- до бюро кредитних історій, які створені та здійснюють діяльність відповідно до 

законодавства України, зокрема, від/до Приватне акціонерне товариство «Перше 

Всеукраїнське Бюро Кредитних Історій» (адреса: Україна, місто Київ, Євгена Сверстюка 11, 

ідентифікаційний код 33691415), Приватне акціонерне товариство «Міжнародне Бюро 

кредитних історій» (адреса: 03062, Україна, місто Київ, проспект Перемоги, будинок 65, офіс 

306, ідентифікаційний код 34299140), Товариство з обмеженою відповідальністю «Українське 

бюро кредитних історій» (адреса: 01001, Україна, місто Київ, вул. Грушевського, 1-Д, 

ідентифікаційний код 33546706) та іншого(-ому) бюро кредитних історій, що погоджене 

Банком, назва і адреса якого повідомлятиметься суб’єкту ПД. Суб’єкт ПД погоджується з тим, 

що Банк, як кредитор, має право надати/отримати необхідну інформацію щодо формування 

кредитної історії третім особам, яким ця інформація необхідна для виконання своїх функцій 

або надання послуг Банку в обсязі, який буде визначено Банком, як кредитором, самостійно 

з урахуванням вимог законодавства України; 

- Національному банку України, в тому числі з метою включення конфіденційної 

інформації до Кредитного реєстру Національного банку України, державним, судовим, 

правоохоронним, контролюючим, податковим та іншим органам та особам, нотаріусам у 

випадках, передбачених законодавством України, а також у випадках, коли обробка ПД 

необхідні Банку з метою захисту своїх прав і інтересів та/або недопущення їх порушення; 

- приватним особам, фізичним особам (в тому числі суб’єктам підприємницької діяльності 

та/або самозайнятим особам) та організаціям для забезпечення виконання ними своїх 

функцій та/або надання послуг Банку відповідно до оформлених довіреностей та/або 

укладених між такими особами та Банком правочинів (договорів), та/або для представлення 

інтересів Банку під час захисту Банком, як кредитором, своїх інтересів у випадку 

невиконання та/або неналежного виконання суб’єктам ПД/ Поручителем/ 

Заставодавцем/Іпотекодавцем/Гарантом своїх зобов’язань перед Банком за будь-якими 

договорами, у тому числі за договорами про відступлення права вимоги (з урахуванням 

вимог законодавства України), за умови попередження Банком таких третіх осіб 
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(юридичних/фізичних) про їх обов’язок не розголошувати цю інформацію і не 

використовувати її на свою користь чи на користь інших осіб, крім випадків, передбачених 

законодавством України; 

- загальну інформацію, що становить банківську таємницю (відомості щодо 

заборгованості перед Банком, суті діяльності та фінансового стану суб’єкта ПД), іншим 

банкам в обсягах, необхідних під час надання кредитів, банківських гарантій, із 

забезпеченням вимог щодо недопущення її несанкціонованого розголошення, згідно 

законодавства України; 

- право звертатися за інформацією про суб’єкта ПД та/або надавати інформацію про 

суб’єкта ПД до інших осіб/ іншим особам, які пов'язані зі суб’єктом ПД родинними, 

особистими, діловими, професійними або іншими стосунками у соціальному побуті суб’єкта 

ПД, згідно законодавства України; 

- іншим особам, що гарантують повернення заборгованості суб’єкта ПД (поручителям, 

страховикам, майновим поручителям), згідно законодавства України; 

- необхідної будь-яким іншим особам – контрагентам (партнерам) Банку, які будуть 

залучені останнім на договірній основі до процесу обслуговування суб’єкта ПД з метою 

належного виконання Банком умов укладених з суб’єктом ПД договорів; 

- необхідної при передачі/отриманні інформації - до/від/через Кредитний реєстр 

Національного банку України; 

- необхідної при отриманні/внесенні інформації з/до відповідних реєстрів (зокрема, але 

не виключно, з Реєстру прав власності на нерухоме майно), в яких зберігається інформація 

щодо суб`єкта ПД, його фінансової діяльності, майна, яке надано або пропонується у 

забезпечення виконання зобов`язань за цим Договором та/або будь-яким іншим договором, 

яка необхідна Банку протягом дії Договору та/або будь-якого іншого договору укладеного з 

суб’єктом ПД, з метою виконання цього доручення Банк має право надсилати /отримувати 

відповідні запити/відповіді; 

- необхідної іншим особам (новим кредиторам суб’єкта ПД) у випадку відступлення 

(передачі) Банком своїх прав за договором іншим особам, та/або у випадку виникненням у 

Банку наміру здійснити таке відступлення (передачу) до фактичного його здійснення з метою 

виконання Банком, як первісним кредитором суб’єкта ПД, згідно законодавства України; 

- необхідної іншим особам для забезпечення виконання ними своїх функцій або надання 

послуг Банку включаючи, але не обмежуючись послугами з відповідального зберігання 

документів, ведення архівів, проведення заходів щодо врегулювання заборгованості за будь-

яким договором відповідно до укладених між такими особами (організаціями) та Банком 

договорів за умови, що передбачені договорами функції та/або послуги стосуються основної 

діяльності Банку, яку він здійснює на підставі отриманих банківської ліцензії та письмових 

дозволів та/або спрямовані на виконання умов договірних відносин з суб’єктом ПД, згідно 

законодавства України; 

- необхідної в інших випадках, у відповідності до вимог законодавства України та 

укладених правочинів (договорів). 

Доступ до ПД третій особі не надається, якщо зазначена особа відмовляється взяти на 

себе зобов'язання щодо забезпечення виконання вимог Закону України «Про захист 

персональних даних» або неспроможна їх забезпечити.  

Усі працівники Банку, у межах своєї компетенції, зобов'язані додержуватися вимог 

конфіденційності щодо ПД. 

6. Захист персональних даних 

Банк обладнано необхідними програмно-технічними засобами та засобами зв'язку, які 

запобігають втратам, крадіжкам, несанкціонованому знищенню, викривленню, підробленню, 

копіюванню персональної інформації і відповідають вимогам міжнародних та національних 

стандартів. 
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Банк забезпечує архівацію ПД у відповідності до вимог  законодавства України. 

Для передачі інформації, яка містить персональні дані Банк використовує  встановлені 

регулятором (Національний Банк України) протоколи передачі даних. Для захисту інформації, 

яка містить персональні дані Банк використовує  встановлені регулятором (Національний 

Банк України) алгоритми криптографічного захисту. 

Банк виконує вимоги щодо захисту ПД відповідно до  законодавства України.  

Функціонування програмно-технічних засобів та засобів зв'язку забезпечує 

дублювання роботи всіх критичних систем та елементів для забезпечення збереження 

інформації та забезпечення неможливості її знищення з будь-яких обставин засобами, 

передбаченими Банком. 

Програмні продукти, що використовуються Банком в процесі обробки ПД для 

досягнення мети їх обробки мають вбудовані механізми захисту інформації від 

несанкціонованого доступу для забезпечення ідентифікації та автентифікації користувачів, 

цілісності електронних документів, реєстрації дій користувачів, управління доступом 

користувачів до інформації та окремих функцій, що надаються продуктом, та/або має змогу 

використовувати зазначені механізми захисту системного програмного забезпечення, а також 

можливість інтегруватися в комплексну систему захисту інформації автоматизованої системи, 

у якій цей продукт використовується. 

Засоби захисту ПД в Банку включають: 

 розмежування прав доступу до електронних ресурсів; 

 розмежування доступу до приміщень та картотек;  

 створення резервних копій важливих даних; 

 забезпечення антивірусного та мережевого захисту; 

 захист каналів передачі даних від несанкціонованого втручання; 

 зберігання документів з обмеженим доступом у металевих вогнетривких шафах. 

Банк відповідає перед суб`єктом ПД за незаконне розголошення та використання 

інформації, що становить банківську таємницю, згідно з вимогами законодавства України. 

7. Порядок роботи з запитами суб’єкта персональних даних 

Суб'єкт ПД має право на одержання будь-яких відомостей про себе у будь-якого 

суб'єкта відносин, пов'язаних з ПД, без зазначення мети запиту, крім випадків, установлених 

законом. 

Доступ суб'єкта ПД до даних про себе здійснюється безоплатно. 

Суб’єкт ПД подає запит щодо доступу (далі - запит) до ПД володільцю бази ПД. 

        У запиті зазначаються: 

 прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання (місце перебування) і реквізити 

документа, що посвідчує фізичну особу, яка подає запит (для фізичної особи – 

заявника); 

 найменування, місцезнаходження юридичної особи, яка подає запит, посада, 

прізвище, ім'я та по батькові особи, яка засвідчує запит; підтвердження того, що зміст 

запиту відповідає повноваженням юридичної особи (для юридичної особи - заявника); 

 прізвище, ім'я та по батькові, а також інші відомості, що дають змогу ідентифікувати 

фізичну особу, стосовно якої робиться запит; 

 відомості про базу ПД, стосовно якої подається запит, чи відомості про володільця чи 

розпорядника ПД; 

 перелік ПД, що запитуються; 

 мета та/або правові підстави для запиту. 

Строк вивчення запиту на предмет його задоволення не може перевищувати десяти 

робочих днів з дня його надходження. Протягом цього строку володілець бази ПД доводить 

до відома особи, яка подає запит, що запит буде задоволено або відповідні ПД не підлягають 

наданню, із зазначенням підстави, визначеної у відповідному нормативно-правовому акті. 



Повідомлення про порядок обробки та захист персональних даних клієнтів АТ «ТАСКОМБАНК» 
 

9 

Запит задовольняється протягом тридцяти календарних днів з дня його надходження, 

якщо інше не передбачено законом. 

Запитувана інформація надається суб’єкту ПД у письмовій формі. 

8. Особливості обробки персональних даних в мережі Інтернет  

Користуючись веб-сайтом Банку, суб’єкт ПД дає згоду на використання Банком таких 

його даних як cookies-файлів, логінів і паролів доступу, IP-адреси, параметрів і налаштувань 

інтернет-браузерів для надання найкращих послуг Банком, оцінки статистичних даних, 

покращення навігації по сайту або ефективності рекламних кампаній. Банк також може 

обробляти дані про з’єднання, трафік, дату, час, тривалість в роботі мережі. 

Суб’єкт ПД відповідальний за контроль доступу до свого персонального комп’ютера, 

мобільного телефона, планшета чи іншого мобільного пристрою, мобільного додатку, що 

можуть бути встановлені на його мобільному пристрої, суб’єкт ПД також несе відповідальність 

за зберігання своїх ключів Електронних Підписів, паролів або PIN-кодів і за розповсюдження 

(поширення) даної інформації третім особам. 

У випадку, коли суб’єкт ПД добровільно надає третім особам свій комп’ютер, мобільний 

телефон, планшет чи інший пристрій та/або вищеперераховану інформацію, третя сторона 

буде мати доступ до облікового запису клієнта Банку та персональної інформації цього 

суб’єкта, при цьому Банк не несе відповідальності за подібні випадки. 

Суб’єкт ПД зобов’язаний негайно повідомляти Банк, якщо він вважає, що його 

персональна інформація у мобільному додатку була скомпрометована. 

9. Права та обов’язки суб’єкта персональних даних 

Суб'єкт ПД має право: 

 знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх ПД, мету їх обробки, 

місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника 

ПД або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним 

особам, крім випадків, встановлених законом; 

 отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема 

інформацію про третіх осіб, яким передаються його ПД; 

 на доступ до своїх ПД; 

 отримувати, не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, 

крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його ПД, а 

також отримувати зміст його ПД; 

 пред'являти вмотивовану вимогу володільцю ПД із запереченням проти обробки своїх 

ПД; 

 пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх ПД будь-яким 

володільцем та розпорядником ПД, якщо ці дані обробляються незаконно чи є 

недостовірними; 

 на захист своїх ПД 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; 

 звертатися із скаргами на обробку своїх ПД до Уповноваженого або до суду; 

 застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства України про 

захист ПД; 

 вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх ПД під час надання 

згоди; 

 відкликати згоду на обробку ПД; 

 знати механізм автоматичної обробки ПД; 

 на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки. 
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Суб’єкт ПД зобов'язаний внести зміни (надати інформацію для внесення змін), якщо 

надані ним ПД є не актуальними або містять помилки. 

10. Запевнення клієнта щодо згоди з обробки його персональних даних  

Ознайомлення з цим Повідомленням на веб-сторінці сайту Банку/агента та/або  

лендінговій сторінці банку/агента та/або в програмному комплексі «Інтернет-банкінг 

«TAS2U»» та/або в платіжному терміналі буде вважатися добровільним волевиявленням 

фізичної особи про надання дозволу на обробку його ПД у формі, що дає змогу зробити 

висновок про надання такої згоди. 

Дозвіл на обробку ПД також може бути також підтверджено окремим  повідомленням 

Банку про це в будь-який іншій спосіб, зокрема письмово. 

Надання суб’єктом ПД (фізичною особою), підтвердження про ознайомлення з цим 

Повідомленням у вищезазначений спосіб, буде вважатися письмовою Згодою (дозволом) на 

обробку  Персональних даних фізичної особи до моменту припинення Банку та/або його 

правонаступників щодо: обробки ПД, зокрема, на вчинення дій або сукупності дій, 

пов’язаних із збиранням, отриманням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, 

адаптуванням, зміною, поновленням, використанням і поширенням (розповсюдженням, 

реалізацією, передачею), знеособленням, знищенням відомостей про мене, які відомі чи 

стануть відомі Банку та/або третім особам, у зв'язку з майбутнім  укладенням з Банком та/або 

виконанням укладених  з Банком відповідних правочинів (договорів). 

Ознайомлення з цим Повідомленням вищезазначеним шляхом уповноважує Банк 

здійснювати обробку Персональних даних у складі та з метою зазначеною в даному 

Повідомленні  (в тому числі, які відповідно до законодавства України, входять до складу 

кредитної історії та повідомлені до/від/через бюро кредитних історій, зазначених в розділі 5. 

«Умови розкриття інформації про персональні дані третім особам»). 

Ознайомлення з цим Повідомленням вищезазначеним шляхом, є підтвердженням, що 

суб’єкт ПД (фізична особа): 

- повідомлений(а) про його права передбачені Законом України «Про захист 

персональних даних», мету збору та обробки його ПД, склад і зміст зібраних ПД та осіб, яким 

можуть бути передані його ПД; 

- погоджується на зміну визначеної в цьому документі мети збору та обробки його  ПД та 

на зміну будь-якої інформації, що викладена в даному документі, про що він буде 

повідомлений шляхом розміщення Банком відповідного повідомлення на офіційному сайті 

Банку в мережі Інтернет – https://tascombank.ua та зобов’язується самостійно 

ознайомлюватися зі зміною інформації в Повідомленні; 

- повідомлений(-а) про включення його ПД до бази ПД клієнтів Банку та надає на це 

свою Згоду; 

- повідомлений(-а) про порядок використання ПД, який передбачає дії володільця бази 

щодо обробки цих даних, в тому числі використання ПД працівниками володільця бази ПД, 

відповідно до їхніх професійних або службових або трудових обов`язків, дії щодо їх захисту, 

а також дії щодо надання повного права обробки Персональних даних іншим суб’єктам 

відносин, пов’язаних із ПД та надає на це свою Згоду; 

- повідомлений(-а) про порядок поширення ПД, який передбачає дії володільця бази ПД 

щодо передачі відомостей про фізичну особу з бази ПД та надає на це свою Згоду; 

- повідомлений(-а) про порядок доступу до ПД, який визначає дії володільця ПД у разі 

отримання запиту від третьої особи щодо доступу до ПД, у тому числі порядок доступу 

суб’єкта ПД до відомостей про себе та надає на це свою Згоду; 

- погоджується з режимом використання інформації, зазначеної у цьому Повідомленні; 

- надає Згоду Банку (його уповноваженим особам) інформувати його, зокрема, про стан 

рахунків, про факти невиконання зобов’язань за відповідними договорами, про стан 

обслуговування та розмір заборгованості за відповідними договорами, про строки та умови 

погашення такої заборгованості, про строки здійснення чергових платежів, про зміну умов 

обслуговування клієнтів Банку та нові послуги Банку та про будь-яку іншу інформацію, що 

стосується банківських послуг та умов укладених з ним договорів, шляхом направлення 

відповідних повідомлень будь-якими засобами зв`язку, зокрема, але не виключно, поштою (в 

https://tascombank.ua/
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тому числі електронною поштою), вказаною в укладених з ним у договорах, та/або за іншою 

адресою, про яку  він письмово повідомив Банку при зміні адреси, та/або на мій номер 

мобільного телефону, та/або на автовідповідач телефону тощо; 

- підтверджує, що надані ним до Банку документи та інформація є повними і 

достовірними. Також надає згоду на те, що Банк має право перевіряти надані ним  документи 

та інформацію і проводити такі перевірки. Зокрема, уповноважує Банк зв'язуватися в 

зручний для Банку час з будь-якими особами, у тому числі з роботодавцем та/або 

контрагентами суб’єкта ПД, для перевірки та отримання  Банком необхідної інформації; 

- при зміні суб’єктом ПД зобов`язується надати Банку інформацію про такі зміни 

протягом 15 робочих днів з моменту виникнення змін, з наданням оригіналів відповідних 

документів для внесення його ПД в базу ПД клієнтів Банку, за умови отримання на момент 

змін, послуг Банку. 

 

11. Як відслідкувати зміни до цього Повідомлення про порядок обробки та захист 

персональних даних клієнтів Банку 

Враховуючи постійні технологічні зміни, Банк буде регулярно оновлювати це 

Повідомлення про порядок та захист персональних даних, тому пропонуємо Вам  переглянути 

актуальну версію Повідомлення на веб-сайт Банку в мережі Інтернет. 

В подальшому Банк буде повідомляти про будь-які зміни змісту даного Повідомлення, 

шляхом розміщення відповідної інформації на веб-сайті Банку в мережі Інтернет або через 

інші звичні Вам канали комунікації з Банком, системи дистанційного обслуговування, 

відділення Банку. 

У випадку виникнення у Вас питань щодо використання Ваших ПД відповідно до цього 

Повідомлення, прохання повідомити нам про це зручним для Вас способом: 

 

 електронним повідомленням за адресою  : au.moc.knabmocsat@ofni ; 

 поштовим повідомленням на адресу: 339500 адреса: м. Київ, вул. Симона Петлюри, з 

поміткою «Скарга»; 

 заповнивши форму на веб-сайті Банку. 

 

Будь ласка, включіть фотокопію Вашого підтвердження особи, яка потребує 

ідентифікації, якщо це потрібно. 

Ваше звернення буде розглянуто відповідно до Закону України «Про звернення 

громадян». 

 


