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Забезпечення безпеки персональних даних є одним із пріоритетних завдань
ТОВ "ФК "Фінком Кредит" (далі - Товариство). Дана політика розроблена з
метою дотримання законодавства про персональні дані.Дана політика визначає
принципи, порядок та умови обробки персональних даних працівників
Товариства та інших осіб персональні дані обробляються Товариством, з метою
забезпечення захисту прав і свобод людини і громадянина, в тому числі захисту
інших прав передбачених чинним законодавством.
Товариство обробляє персональні дані наступних категорій суб'єктів
персональних даних:
-персональні дані працівника Товариства - інформація, необхідна
Товариству у зв'язку з трудовими відносинами та стосуються конкретного
працівника; - персональні дані афільованої особи або персональні дані
керівника, учасника або співробітника юридичної особи, яка є афільованою
особою стосовно Товариства - інформація, необхідна Товариству для
відображення її у звітних документах про діяльність Товариства відповідно до
вимог законів України та інших нормативних правових актів;
-персональні дані контрагента (потенційного контрагента), а також
персональні дані керівника, учасника (акціонера) або співробітника юридичної
особи, яка є контрагентом Товариства - інформація, необхідна Товариству для
укладення договору та виконання своїх зобов'язань в рамках договірних
відносин з контрагентом, а також для виконання вимог чинного законодавства
України; -персональні дані Позичальника (потенційного Позичальника);
- інформація, необхідна Товариству для укладення договору та виконання
своїх зобов'язань за таким договором, захисту прав і законних інтересів
Товариства (мінімізація ризиків Товариства, пов'язаних з порушенням
зобов'язань за кредитним договором), здійснення і виконання покладених
законодавством України на Товариство функцій та обов'язків (реалізація заходів
з протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом та ін.).
Товариство здійснює обробку персональних даних у наступних випадках:
здійснення фінансових операцій або іншої діяльності, передбаченої
Статутом Товариства, чинним законодавством України, зокрема Законів
України: «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових
послуг», «Про організацію формування та обігу кредитних історій», «Про
запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму», «Про захист персональних
даних».
укладання, виконання і припинення договорів з фізичними, юридичним
особами, індивідуальними підприємцями та іншими особами, у випадках,
передбачених чинним законодавством та Статутом Товариства;

забезпечення дотримання законів та інших нормативно-правових актів,
сприяння працівникам у працевлаштуванні, навчанні і просуванні по роботі,
забезпечення особистої безпеки працівників, контролю кількості та якості
виконуваної роботи і забезпечення збереження майна, у тому числі виконання
вимог податкового законодавства у зв'язку з обчисленням і сплатою податку на
доходи фізичних осіб, а також єдиного соціального податку, пенсійного
законодавства при формуванні та поданні персоніфікованих даних про кожного
одержувача доходів, що враховуються при нарахуванні страхових внесків на
обов'язкове пенсійне страхування та забезпечення, заповнення первинної
статистичної документації, ведення кадрового діловодства відповідно до
Кодексу законів про працю, Податкового кодексу України, законів України,
зокрема: «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».
ВТоваристві створюються та зберігаються документи, що містять відомості
про суб'єктів персональних даних. Вимоги до документів, в яких містяться
персональні дані, а також до порядку роботи з такими документами, що
викладенів Типовому порядку обробки персональних даних у базах
персональних даних затвердженомуНаказомМіністерства юстиції Українивід
"08"січня 2014 р. №1/02-14.
Обробка персональних даних Товариством здійснюється на основі
принципів:
законності і справедливості обробки персональних даних;
-досягнення конкретних, заздалегідь визначених і законних цілей обробки
персональних даних;
відповідності цілей обробки персональних даних цілям, заздалегідь
визначеним і заявленим при зборі персональних даних;
відповідності обсягу і змісту оброблюваних персональних даних, цілям
обробки персональних даних;
достовірності персональних даних, їх достатності для цілей обробки,
неприпустимість обробки персональних даних, надлишкових стосовно цілей
обробки персональних даних;
неприпустимість об'єднання баз даних, що містять персональні дані,
обробка яких здійснюється з метою несумісних між собою;
-здійснення зберігання персональних даних у формі, що дозволяє визначити
суб'єкта персональних даних не довше, ніж цього вимагають цілі їх обробки.
Товариство вживає необхідні організаційні та технічні заходи для забезпечення
безпеки персональних даних від неправомірного або випадкового доступу,
знищення, зміни, блокування та інших неправомірних дій.
З метою координації дій щодо забезпечення безпеки персональних даних в
Товаристві призначений відповідальний за забезпечення безпеки персональних
даних.
Ця Політика підлягає зміні, доповненню у разі появи нових законодавчих
актів і спеціальних нормативних документів з обробки та захисту персональних
даних. Контроль виконання вимог цієї Політики здійснюється відповідальним
за забезпечення безпеки персональних даних Товариства.
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