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Розділ 4. Порядок обробки та захисту персональних даних. 

4.1. Обробка персональних даних здійснюється Товариством з підстав, визначених Законом України 
«Про захист персональних даних», у тому числі 

- згода суб'єкта персональних даних на обробку його персональних да них; 
- дозвіл на обробку персональних даних, наданий Товариству відповідно до загону виключно для здійснення його 

повноважень; 
- укладення та виконання правочину, стороною якого є суб'єкт персональних даних a6o який укладено на користь 

суб'єкта персональних даних чи для здійснення заходів, що передують укладенню правочину на вимогу суб'єкта 
персональних даних; 

- захист життєво важливих інтересів суб'єкта персональних даних; 
- необхідність виконання обов'язку Товариства, який передбачений законом; 
- необхідність захисту законно інтересів Товариства a6o третьої особи, якій передаютъся персональні дані, крім 

випадків, коли потреби захисту основоположних прав i свобод суб'єкта персональних даних у зв'язку з обробкою його 
даних переважають так i інтереси. 

4.2. Згода суб'єкта на обробку Того персональних даних повинна бути добровільною та інформованою. Згода 
може надаватися суб'єктом у письмовій a6o електронній формі, що дає змогу зробити висновок про ïï надання. У випадках, 
встановлених законом, реєстрація суб'єкта персональних даних в інформаційній системі суб'єкта електронної комерції 
означає надання нею згоди на використання та обробку її персональних даних i вчинення інших дій, передбачених Законом 
України "Про захист персональних даних". 

4.3. Укладення та виконання договору між Товариством i суб'єктом персональних даних є самостійною 
підставою для обробки Товариством персональних даних цього cy6’єкта, а тому надання cy6’єктом персональних даних 
Товариству окремої згоди на обробку персональних даних цього cy6’єкта не є обов'язковою умовою для укладення 
договору між ними. 

4.12. Персональні дані залежно від способу ïx зберігання (паперові, електронні носії) мають оброблятися у такий 
спосіб, mo6 унеможливити доступ до них сторонніх осіб. 

4.13. Місце зберігання персональних даних обладнане системними i програмно-технічними засобами, які 
запобігають втратам, крадіжкам, несанкціонованому знищенню, викривленню, підробленню, копіюванню інформації i 
відповідають вимогам міжнародних та національних стандартів. 

4.14. Товариство забезпечує безпечну передачу персональних даних за допомогою захищених каналів передачі 
інформації. 

4.15. Функціонування системних, програмно-технічних засобів та засобів зв'язку забезпечує дублювання роботи 
всіх системі та елементів для забезпечення збереження інформації та забезпечення неможливості знищення з будь-яких 
обставин засобами, передбаченими Товариством. 

4.16. Товариство здійснює обробку персональних даних у міру необхідності, протягом всієї тривалості всіх 
ділових відносин з відповідними суб'єктами персональних даних, а також до закінчення строків зберігання інформації 
(документів з такою інформацією), визначених умовами укладених договорів або законодавством України, у тому числі 
Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержання злочинним шляхом, 
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї часового знищення". 

4.17. Знищення персональних да них здійснюється у спосіб, ідо виключно подальшу можливість поновлення 
таких персональних даних. 

 

 

Директор ТОВ «ІНТЕРКЕШ УКРАЇНА» Рімек О.Є. ________________________ 


