ПОВІДОМЛЕННЯ
про обробку персональних даних у Відділенні майбутнього
18.12.2020
Шановний клієнте!
Акціонерне товариство комерційний банк «ПриватБанк» (далі - АТ КБ «ПриватБанк» або
«ми»), Ліцензія Національного банку України № 22 від 05.10.2011, має намір обробляти
ваші персональні дані для обслуговування та надання послуг у Відділенні майбутнього.
Зверніть увагу, що це повідомлення визначає лише специфіку обробки персональних
даних у Відділенні майбутнього. Щоб дізнатись, як ми обробляємо персональні дані,
читайте загальне повідомлення про обробку даних - Повідомлення про порядок і
процедуру захисту персональних даних клієнтів АТ КБ «ПриватБанк», що знаходиться за
посиланням: http://static.privatbank.ua/files/privacy-policy.pdf
Які дані будуть оброблятися?
• Цифрове зображення обличчя.
З якою метою дані обробляються?
• Ідентифікація вас як клієнта АТ КБ «ПриватБанк».
• Розпізнавання обличчя для верифікації вас як клієнта АТ КБ «ПриватБанк».
• Підтвердження наявності Вашої згоди на обробку Ваших біометричних даних.
З якого моменту обробляються дані?
• АТ КБ «ПриватБанк» почне обробку персональних даних з моменту фіксації вашого
обличчя у Відділенні майбутнього.
• У випадку виявлення наявності вашої згоди на обробку Ваших біометричних даних, АТ
КБ «ПриватБанк» також розпочне обробку ваших біометричних даних для ідентифікації
та верифікації вас як клієнта АТ КБ «ПриватБанк».
• У випадку, якщо ви надали згоду на обробку ваших біометричних даних, ви можете
відкликати цю згоду на обробку біометричних даних у меню FacePay24 або в інший
спосіб, за яким АТ КБ «ПриватБанк» отримав таку згоду на обробку біометричних даних.
Втім, зверніть увагу, що відкликання згоди зробить для вас неможливим користування
технологією розпізнавання обличчя у Відділенні майбутнього.
Хто виступає володільцем персональних даних?
• Володільцем персональних даних виступає АТ КБ «ПриватБанк», банківська установа,
що зареєстрована в Україні, код ЄДРПОУ 14360570, 01001, м. Київ, вулиця Грушевського,
будинок 1Д.
Чи можуть персональні дані бути передані третім особам?
• АТ КБ «ПриватБанк» не планує передавати вказані персональні дані будь-яким третім
особам, проте, звертаємо вашу увагу, що ми можемо здійснити таку передачу особам, які
отримали на це дозвіл у випадках та у спосіб, передбачений законодавством України.
Як довго дані будуть оброблятися?

• Персональні дані будуть оброблятися доки це необхідно для ідентифікації вас як клієнта
АТ КБ «ПриватБанк» та до того моменту, поки ми маємо вашу згоду на обробку
біометричних даних. У випадку виявлення факту відсутності вашої згоди на обробку
біометричних даних, цифрове зображення фотографії обличчя буде видалено.
• У випадку наявності вашої згоди на обробку біометричних даних, дані будуть
оброблятися до моменту відкликання згоди на обробку біометричних даних. Проте,
існують випадки коли законодавство зобов'язує нас зберігати такі дані протягом певного
строку. Тому, у випадках визначених законодавством, ми зобов´язані зберігати такі дані
довше.
• Персональні дані можуть бути видалені за вашим запитом у випадках передбачених
законодавством.
Які заходи безпеки вживаються?
• Персональні дані будуть оброблятися разом з іншими вашими клієнтськими даними в
АТ КБ «ПриватБанк».
• Персональні дані в межах АТ КБ «ПриватБанк» вважаються конфіденційною
інформацією. До персональних даних застосовується такий же рівень захисту, що
передбачається законодавством України, як і до банківської таємниці та іншої
конфіденційної інформації. Це означає, що для захисту персональних даних ми
використовуємо різноманітні технічні та організаційні заходи захисту.
• Доступ до ваших персональних даних у АТ КБ «ПриватБанк» є обмеженим. Отже, до
персональних даних допускається обмежене коло працівників, які пройшли відповідне
оцінювання, поліграфічне тестування та отримали відповідні доступи.
Які ще умови надання послуг?
• Про всі умови надання послуг АТ КБ «ПриватБанк» ви можете дізнатися з Умов та
правил надання банківських послуг за веб-адресою https://privatbank.ua/terms
Які ваші права передбачені законодавством України?
Закон України «Про захист персональних даних» № 2297-VI передбачає наступні права
суб’єкта персональних даних:
• знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх
обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи
розпорядника персональних даних 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 персональні дані;
• на доступ до своїх персональних даних;
• отримувати не пізніше як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім
випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні
дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
• пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти
обробки своїх персональних даних;

• пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних
будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані
обробляються незаконно чи є недостовірними;
• на захист своїх персональних даних 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 зі скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого або до
суду;
• застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист
персональних даних;
• вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних
під час надання згоди;
• відкликати згоду на обробку персональних даних;
• знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
• на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.
Куди звертатися щодо ваших персональних даних?
• Щодо реалізації прав суб’єкта персональних даних, які передбачені чинним
законодавством України, ви можете звернутися за багатоканальним телефоном 3700 або у
письмовому вигляді за місцезнаходженням АТ КБ «ПриватБанк»: 01001, м. Київ, вулиця
Грушевського, будинок 1Д.
• На жаль, ми не маємо можливості повідомляти вас про всі тонкощі обробки
персональних даних за власною ініціативою, проте ми готові надати інформацію після
отримання вашого запиту.
Яким чином можна відкликати вашу згоду на обробку біометричних даних?
• Ви можете відкликати згоду у меню FacePay24, для цього: відкрийте застосунок Privat24,
натисніть на зображення вашого профілю (знаходиться у лівому верхньому куті екрану),
перемкніть налаштування FacePay24.
• Також ви завжди можете відкликати згоду у той спосіб, що ви її надавали, або
звернувшись за контактами АТ КБ «ПриватБанк», що вказані вище.

Беремо і захищаємо персональні дані клієнтів «ПриватБанк»!

