Цим, згідно з вимогами законодавства України "Про персональні дані «(далі – Закон), я
(Користувач) даю добровільну згоду ТОВ «ГРОШIФIНАНС» (далі – Оператор), на обробку
наданих мною персональних даних (прізвище, ім'я, по батькові, дата, місце народження,
вік, стать, адреса, телефон, адреса електронної пошти, відомості про місце роботи та
посаду, номер основного документа, що посвідчує особу, відомості про дату видачі
зазначеного документа та орган, що його видав, а також іншої зазначеної мною інформації).
Згода дається на будь-які дії (операції) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з
використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними
даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення
(оновлення, зміна), використання, передача (поширення, надання, доступ), знеособлення,
блокування, видалення, знищення персональних даних відповідно до законодавства
України, з метою надання Сервісів і надання послуг (виконання угод і договорів з
користувачем), ідентифікації користувача в якості сторони в рамках угод і договорів,
надання Користувачеві персоналізованих сервісів, зв'язку з користувачем, в тому числі
напрямки повідомлень, запитів та інформації, що стосуються використання Сервісів,
надання послуг, а також обробки запитів і заявок від користувача; поліпшення якості
сервісів, зручності їх використання, розробки нових сервісів і послуг, таргетування
рекламних матеріалів, проведення статистичних та інших досліджень на основі
знеособлених даних і в інших цілях, визначених видами діяльності в Статуті Оператора.
Я згоден з тим, що Оператор під свою відповідальність має право доручити обробку
персональних даних будь-якій третій особі на свій розсуд за умови дотримання вимог
Закону Про персональні дані, в тому числі здійснення такою особою конфіденційності та
захисту моїх персональних даних. Передача моїх персональних даних третій стороні та
отримання від третьої сторони персональних даних може здійснюватися зазначеними
операторами персональних даних з дати підписання даної Згоди.
Згода на обробку моїх персональних даних та інші вищевказані дії надається без
обмеження терміну його дії. Я сповіщений про те, що згідно із законом, ця згода може бути
відкликана мною за допомогою складання відповідної письмової заяви, яка може бути
направлена мною на адресу Оператора на адресу електронної пошти зазначеної на сайті,
поштою рекомендованим листом з повідомленням про вручення або вручений особисто
під розписку представнику Оператора, але не пізніше, ніж за 1 (один) місяць до дати
набрання відповідним відкликання в силу. Я також погоджуюся з тим, що реєстрація на
сайті Оператора та/або оформлення Заявки на послуги Оператора з урахуванням
попереднього ознайомлення з цим текстом є відповідно до законодавства в достатній
формі згоди на обробку моїх персональних даних. Зазначена форма згоди дозволяє
підтвердити факт отримання моєї згоди, при цьому письмова форма або інші докази для
додаткового підтвердження мого вільного волевиявлення Оператору не будуть потрібні.
Моя згода є конкретною, поінформованою та свідомою.

