Повідомлення про включення персональних даних
до бази персональних даних АТ «МЕГАБАНК»
Повідомляємо, що надані Вами відомості включені до бази персональних
даних АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕГАБАНК» (м. Харків, вул.
Алчевських, 30) з метою забезпечення реалізації господарської, банківської та
іншої діяльності, відносин у сфері фінансових та банківських послуг, а також
забезпечення реалізації прав громадян України наданих Конституцією та
законодавством України.
Для виконання зазначеної мети Ваші дані зберігаються відповідно до
законодавства України. Відповідно до статті 8 Закону України «Про захист
персональних даних» Ви зокрема маєте право:
1. на доступ до своїх персональних даних, що містяться у відповідній базі
персональних даних;
2. пред'являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки своїх
персональних даних органами державної влади, органами місцевого
самоврядування при здійсненні їхніх повноважень, передбачених законом;
3. 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;
4. звертатися з питань захисту своїх прав щодо персональних даних до
органів державної влади, органів місцевого самоврядування, до повноважень
яких належить здійснення захисту персональних даних;
5. застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства
про захист персональних даних.
Згода на перевірку даних в бюро кредитних історій
Даю згоду на використання Банком моєї персональної інформації з метою
вирішення питання щодо надання кредиту та для перевірки дійсності паспортних
даних, а також на доступ до своєї кредитної історії, збір, збереження,
використання та поширення через Бюро кредитних історій інформації щодо себе
( в т.ч. інформації, яка міститься в державних реєстрах та інших базах публічного
користування) в порядку визначеному Законом України «Про організацію
формування обігу кредитних історій».
Даним підтверджую, що ознайомлений з тим, що інформація для
формування моєї кредитної історії буде передана до ПАТ «Перше всеукраїнське
бюро кредитних історій та ТОВ «Українське бюро кредитних історій», а також
про місцезнаходження зазначених Бюро.

Згода на отримання інформаційних повідомлень
Даю згоду на отримання інформаційних повідомлень щодо продуктів та
послуг АТ «МЕГАБАНК».

