
Відповідно до ст.1076 Цивільного кодексу України, Закону України "Про банки і банківську 

діяльність", Закону України «Про захист персональних даних», Постанови Правління 

Національного банку України №267 від 14.07.2006 «Про затвердження Правил зберігання, 

захисту, використання та розкриття банківської таємниці», на виконання Постанови 

Правління Національного банку України №141 від 28.11.2019 «Про затвердження 

Положення про інформаційне забезпечення банками клієнтів щодо банківських та інших 

фінансових послуг», ,  

 

ПОВІДОМЛЯЄМО 

 

АТ «АЙБОКС БАНК» (далі Банк) виконує всі вимоги законодавства щодо захисту 

Ваших персональних даних. В банку відповідними внутрішніми процедурами закріплений 

порядок дій із захисту Персональних даних та відповідальність працівників Банку. 

Банк вживає організаційні, адміністративні та технічні заходи з метою забезпечення 

процедури обробки персональних даних відповідно до вимог законодавства, належного 

рівня захисту персональних даних від несанкціонованого та незаконного доступу інших 

осіб. 

Банк самостійно визначає перелік і склад заходів, спрямованих на безпеку обробки 

персональних даних, з урахуванням вимог законодавства у сферах захисту персональних 

даних, інформаційної безпеки. 

Захист персональних даних передбачає заходи, спрямовані на запобігання їх 

випадковим втратам або знищенню, незаконній обробці, у тому числі незаконному 

знищенню чи доступу до персональних даних. 

Перелік таких заходів визначається Банком, виходячи із складу персональних даних, 

що обробляються, способу обробки, ризиків заподіяння шкоди внаслідок неправомірної 

обробки таких даних. 

Підстави виникнення права на обробку персональних даних, щодо яких встановлено 

особливі вимоги до обробки, визначені частиною другою статті 7 Закону України «Про 

захист персональних даних». 

Банк зобов’язаний забезпечувати суб'єкту персональних даних реалізацію прав, 

передбачених частиною 2 статті 8 Закону України «Про захист персональних даних», а саме: 

- знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх 

обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи 

розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання 

цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом; 

- отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема 

інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;  

- на доступ до своїх персональних даних; 

- отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, 

крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його 

персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних; 

- пред'являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням 

проти обробки своїх персональних даних; 

- пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних 

даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані 

обробляються незаконно чи є недостовірними;  

- 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;  

- звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноважений або 

до суду; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0935-06#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0935-06#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0935-06#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0141500-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0141500-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0141500-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0141500-19#Text


- застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист 

персональних даних;  

- вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних 

даних під час надання згоди; 

- відкликати згоду на обробку персональних даних; 

- знати механізм автоматичної обробки персональних даних; 

- на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки. 

Банк, як володілець бази персональних даних, з метою належного функціонування 

системи обробки персональних даних:  

- несе загальну відповідальність за дотримання законодавства України у сфері захисту 

персональних даних;  

- затверджує необхідні процедури (методичні рекомендації та правила тощо) стосовно 

вжиття заходів із забезпечення поточного функціонування системи обробки 

персональних даних у базах персональних даних;  

- забезпечує захист персональних даних у базі персональних даних від незаконної 

обробки, а також від незаконного доступу до них;  

- здійснює періодичну та поточну оцінку ефективності функціонування системи 

обробки персональних даних у базах персональних даних;  

- організовує внесення пропозицій керівництву щодо удосконалення системи обробки 

персональних даних у базах персональних даних;  

- здійснює підтримку вимог бізнесу процедурами захисту персональних даних у базах 

персональних даних; 

Працівники Банку, які безпосередньо здійснюють обробку та/або мають доступ до 

баз персональних даних у зв’язку з виконанням своїх службових обов’язків, зобов’язані 

дотримуватись вимог законодавства України в сфері захисту персональних даних та 

внутрішніх документів Банку, які регулюють діяльність щодо обробки і захисту 

персональних даних у Базах персональних даних. 

Особи, що мають доступ до персональних даних, у тому числі, здійснюють їх 

обробку, у разі порушення ними вимог Закону України «Про захист персональних даних» 

несуть відповідальність згідно з законодавством України. 

 


