
ЗАЯВА-ЗГОДА 
клієнта Банку-фізичної особи на обробку персональних даних

З метою дотримання вимог Закону України «Про захист персональних даних»,
Клієнт дає згоду ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», код ЕДРПОУ 35960913, що знаходиться
за адресою: 04136, м. Київ, вул. Стеценко, 6 (надалі – Банк), на збирання, реєстрацію,
накопичення,  зберігання,  адаптування,  поновлення,  зміну,  використання,  поширення
(розповсюдження,  реалізацію,  передачу),  знеособлення,  блокування  та  знищення
персональних  даних  у  картотеках  та/або  за  допомогою  інформаційно-
телекомунікаційної  системи  Бази  персональних  даних  клієнтів  ПуАТ  «КБ
«АКОРДБАНК», а також на передачу інформації, поданої Клієнтом до Банку третім
особам, які надають послуги у сфері перевірки та/або оплати штрафів за порушення
правил дорожнього руху.

Шляхом  використання  сервісу  пошуку  штрафів  за  порушення  правил
дорожнього  руху  на  офіційному  сайті  Банку  www.accordbank.com.ua,  Клієнт
підтверджує,  що  надає  Банку  безвідкличну  та  безумовну  згоду/дозвіл,  а  Банк  має
право:  1.  розкрити  (передати)  будь-яку  або  всю  інформацію  стосовно  Клієнта;  2.
доступ  до  кредитної  історії  Клієнта;  3.  на  власний розсуд  телефонувати  Клієнтові,
повідомляти будь-яким чином та в будь-якій формі, включаючи, але не обмежуючись,
шляхом  надсилання  листів  та  інших  повідомлень  (письмових  та  електронних) з
інформацією  про  банківські  продукти  і  послуги  Банку  та  пропозиціями
скористатися будь-якими банківськими продуктами і послугами Банку.

           

                                                      

http://www.accordbank.com.ua/

	З метою дотримання вимог Закону України «Про захист персональних даних», Клієнт дає згоду ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», код ЕДРПОУ 35960913, що знаходиться за адресою: 04136, м. Київ, вул. Стеценко, 6 (надалі – Банк), на збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, поновлення, зміну, використання, поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення, блокування та знищення персональних даних у картотеках та/або за допомогою інформаційно-телекомунікаційної системи Бази персональних даних клієнтів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», а також на передачу інформації, поданої Клієнтом до Банку третім особам, які надають послуги у сфері перевірки та/або оплати штрафів за порушення правил дорожнього руху.
	Шляхом використання сервісу пошуку штрафів за порушення правил дорожнього руху на офіційному сайті Банку www.accordbank.com.ua, Клієнт підтверджує, що надає Банку безвідкличну та безумовну згоду/дозвіл, а Банк має право: 1. розкрити (передати) будь-яку або всю інформацію стосовно Клієнта; 2. доступ до кредитної історії Клієнта; 3. на власний розсуд телефонувати Клієнтові, повідомляти будь-яким чином та в будь-якій формі, включаючи, але не обмежуючись, шляхом надсилання листів та інших повідомлень (письмових та електронних) з інформацією про банківські продукти і послуги Банку та пропозиціями скористатися будь-якими банківськими продуктами і послугами Банку.
	
	

