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РОЗДІЛ I
ВСТУП ДО УМОВ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
1. Вступ
1.1 Відповідно до принципів діяльності ТОВ «Платформа Холдинг Україна» (надалі – «Platforma») усі працівники
повинні пильно ставитися до обробки інформації. Зокрема, безпека та конфіденційність усієї власної інформації
та обробки даних, у тому числі персональна конфіденційна інформація, повинні бути захищені та забезпечені
відповідно до законодавства України. У цих Умовах конфіденційності захист персональних даних означає:
 Бути прозорим у тому, яку діяльність Platforma здійснює з персональними даними клієнтів,
постачальників та бізнес-партнерів.
 Обробка персональних даних лише для конкретних ділових цілей.
 Використання конфіденційних персональних даних виключно за необхідності та у випадку, коли це
дозволено законом.
 Впевненість в тому, що персональні дані є актуальними, повними та коректними.
 Інформування клієнтів, постачальників та бізнес-партнерів про цілі, для яких обробляються їхні
персональні дані.
 Надання можливості клієнтам, постачальникам та бізнес-партнерам ознайомитися з їхніми
персональними даними.
 Надання можливості клієнтам, постачальникам та бізнес-партнерам виправляти, видаляти або
блокувати їхні персональні дані за необхідності.
 Захист персональних даних від несанкціонованої втрати, зміни, розголошення або доступу до таких
даних.
 Розголошення персональних даних третім особам виключно відповідно до цих Умов конфіденційності.
Ці Умови конфіденційності розповсюджуються лише на персональні дані фізичних осіб, які є клієнтами,
постачальниками та бізнес-партнерами Platforma.
2. Мета Умов конфіденційності
2.1 Ці Умови конфіденційності спрямовані на запровадження прозорої позиції щодо захисту даних Клієнтів
Platforma з метою забезпечення належного рівня захисту усієї інформації всіх Клієнтів Platforma.
3. Сфера застосування Умов конфіденційності
3.1 Ці Умови конфіденційності застосовуються до обробки усіх персональних даних Клієнтів Platforma.
Електронна та паперова обробка інформації
3.2 Ці Умови конфіденційності застосовується до обробки персональних даних електронними засобами та у
систематично доступних паперових базах документів.
4. Виконання
4.1 Ці Умови конфіденційності були прийняті 1 березня 2019 і набувають чинності з 1 березня 2019.

РОЗДІЛ II
5. Цілі для обробки персональних даних
Platforma зобов’язана збирати, використовувати, передавати чи будь-яким іншим способом обробляти
персональні дані, що стосуються Клієнтів Platforma, якщо обробка належить до сфери законних ділових цілей.
Законні ділові цілі
5.1 Персональні дані збираються, використовуються, зберігаються або обробляються за необхідності іншим
чином, зокрема:
A) у процесі відповідального, продуктивного та ефективного управління бізнесом, зокрема для
наступних заходів:
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 Виконання правочинів щодо оцінки та вступу у правовідносини з Клієнтами Platforma, укладання та
виконання правочинів з Клієнтами Platforma, здійснення переказів платежів та інших фінансових
операцій, а також запис та фінансове врегулювання наданих послуг, товарів та матеріалів до та від
Platforma, у тому числі спілкування з особами та іншими сторонами, які беруть участь у правочинах
(застраховані особи, бенефіціари, посередники) та реагування на запити на (додаткову) інформацію від
Клієнтів Platforma, вирішення спорів, в тому числі у судовому порядку.
 Управління взаємовідносинами та маркетинг для комерційної діяльності, у тому числі обробка,
необхідна для розвитку та вдосконалення товарів та/або послуг Platforma, управління рахунками,
обслуговування клієнтів та виконання (цільових) маркетингових заходів для встановлення та / або
підтримання зв'язків з Клієнтами Platforma, а також розширення відносин з Клієнтами Platforma та для
проведення аналізу персональних даних у статистичних та дослідницьких цілях.
 Виконання бізнес-процесів, внутрішній менеджмент та управління звітами, що стосуються діяльності,
такої як управління активами компанії, проведення внутрішніх аудитів та розслідувань, фінансування та
бухгалтерський облік, впровадження бізнес-контролю, забезпечення централізованої обробки даних з
метою підвищення ефективності, управління злиттями та поглинаннями, операціями що відчуження
майна, а також обробка персональних даних для управлінської звітності та аналізу.
 Захист життєвих інтересів окремих осіб у випадку, якщо обробка даних необхідна для захисту життєвих
інтересів особи.
 Дотримання правових зобов'язань, що стосуються обробки персональних даних, необхідних для
дотримання норм, правил та галузевих інструкцій, дія яких поширюється на Platforma.
Б) підтримка діяльності з метою охорони та забезпечення безпеки та цілісності Platforma та / або
фінансового сектора, включаючи наступні види діяльності:
 Виявлення, запобігання та розслідування дій, які можуть мати негативний вплив на фінансові установи
та Platforma, включаючи, але не обмежуючись:
 Зловживання продуктами, послугами та засобами фінансових установ.
 Порушення (правових) норм.
 Захист, запобігання та (потенційне) відстеження (кримінальної чи небажаної) поведінки,
спрямованої проти фінансового сектору, Platforma, клієнтів та персоналу.
 Дотримання законодавчих вимог, таких як правила боротьби з відмиванням грошей та
фінансуванням тероризму.
Індивідуальна згода
5.2 Якщо ділова ціль відсутня, то Platforma обробляє персональні дані лише за згодою особи. Якщо ділова ціль
відсутня і конкретна обробка здійснюється за запитом особи, особа вважається такою, що надала згоду на
відповідну обробку.
Особа повинна бути ознайомлена з:
 Цілями обробки, для якої згода вимагається або вважається такою, що була надана.
 Іншою інформацією, необхідною для того, щоб особа прийняла свідоме рішення про обробку її
персональних даних.
Відмова або відкликання згоди
5.3 Особа може відкликати надану раніше згоду на обробку персональних даних у будь-який час.
Обмеження щодо обробки даних підлеглих осіб
5.4 Platforma обробляє дані підлеглих осіб, якщо:
 Дані були надані за згодою особи або підлеглого; або
 Обробка даних є необхідною для виконання договору з особою; або
 Обробка необхідна або дозволена законодавством України.
6. Використання для інших цілей
Platforma зобов'язана використовувати персональні дані лише для цілей, для досягнення яких вони були
зібрані. Platforma може використовувати дані також для інших пов'язаних цілей, які наведені нижче.
Використання даних для похідних цілей
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6.1 Персональні дані повинні використовуватися лише для цілей, для яких вони були зібрані (початкова ціль).
Персональні дані можуть оброблятися для законних цілей Platforma, відмінних від початкової цілі (похідна ціль),
виключно якщо початкова і похідна цілі тісно пов'язані і тільки якщо використання даних для похідних цілей
дозволено відповідно до закону. Залежно від конфіденційності відповідних персональних даних та того, чи
використання даних для похідної цілі має потенційні негативні наслідки для особи, для похідного використання
може знадобитися один або кілька додаткових заходів, таких як:
 Обмеження доступу до даних.
 Накладення додаткових вимог щодо конфіденційності.
 Вжиття додаткових заходів безпеки.
 Інформування особи про похідну ціль.
 Забезпечення можливості відмови.
 Отримання індивідуальної згоди.
Дозволені випадки використання даних для похідних цілей
6.2 Допускається використання персональних даних для наступних похідних цілей за умови вжиття відповідних
додаткових заходів визначених в статті 6.1:
 Передача даних в архів; або
 Внутрішні аудити чи розслідування; або
 Впровадження бізнес-контролю; або
 Статистичні, історичні чи наукові дослідження; або
 Вирішення спорів або судових процесів; або
 Юридичний чи бізнес-консалтинг або
 В цілях страхування.
7. Обробка конфіденційних даних
Platforma використовує конфіденційні дані лише для цілей, перелічених у статтях 7.1, і тільки у тій мірі, у якій це
необхідно для досягнення відповідної ділової мети.
7.1 Platforma обробляє конфіденційні дані лише у тій мірі, у якій це необхідно для досягнення відповідних
законних цілей.
Наступні категорії конфіденційних даних можуть бути зібрані, використані або іншим чином оброблені для
однієї (або декількох) цілей, зазначених нижче:
 Расові або етнічні дані (включаючи фотографії та рухомі зображення особи). Platforma може обробляти
фотографії та відеозаписи осіб (i) для включення в довідники Клієнта Platforma, та (ii) для доступу до
сайту та з міркувань безпеки, та (iii) для дотримання юридичних зобов'язань.
 Дані про фізичне та психічне здоров’я; для оцінки та прийняття Клієнтів Platforma, укладання та
виконання правочинів з Клієнтом Platforma, здійснення переказів платежів та інших фінансових
операцій.
 Кримінальні дані (у тому числі дані, що стосуються кримінальної поведінки, кримінальної справи або
провадження щодо кримінальної чи незаконної поведінки); для захисту інтересів Platforma від
кримінальних правопорушень, які мали місце або з урахуванням конкретних обставин можуть мати
місце та вчинені проти Platforma або його працівників.
 Номери соціального страхування (або інші ідентифікаційні номери, у тому числі номери паспортів): для
виконання правових зобов'язань, наприклад, щодо ідентифікації та аутентифікації клієнта.
Загальні цілі обробки конфіденційних даних
7.2 Додатково до цілей, перерахованих у статті 7.1, усі категорії персональних даних можуть оброблятися лише
за однієї або декількох наступних умов:
 Особа дала чітку згоду на їх обробку.
 Дотримання вимог законодавства України.
 Для створення, здійснення або захисту від юридичної претензії.
 З метою захисту життєвого інтересу особи за умови, коли неможливо спочатку отримати згоду особи.
 Наскільки це необхідно для виконання зобов'язання за міжнародним публічним правом (наприклад,
договорів).
5
Умови Конфіденційності

8. Кількість та якість даних
Platforma не може обробляти персональні дані, які не є обґрунтовано необхідними або потрібними для
законних цілей, для яких Platforma обробляє персональні дані. Platforma застосовує доцільні зусилля для
забезпечення точності, повноти та актуальності даних. Platforma зберігає персональні дані лише протягом
періоду, необхідного для досягнення відповідних цілей чи з юридичних причин.
Відсутність зайвих даних
8.1 Platforma обмежує обробку персональних даних та використовує лише ті дані, які є необхідними для
досягнення відповідних законних цілей. Platforma повинна вжити належних заходів для безпечного видалення
персональних даних, які непотрібні для цих законних цілей.
Строк зберігання
8.2 Platforma зберігає персональні дані лише:
 Протягом строку, необхідного для досягнення законних цілей, для яких персональні дані обробляються;
або
 Наскільки це обґрунтовано необхідно для дотримання вимог законодавства України; або
 Рекомендовано згідно з відповідною вимогою про обмеження.
Platforma може вказувати (наприклад, у мінімальному стандарті, повідомленні або графіку зберігання
документів) строк, протягом якого можуть зберігатися певні категорії персональних даних.
Відразу після закінчення відповідного строку зберігання Platforma забезпечує аби дані були:
 Безпечно видалені або знищені згідно з відповідною корпоративною політикою.
 Перетворені на анонімні; або
 Передані до архіву (якщо це не заборонено законом або відповідним вимогами зберігання документів).
Якість даних
8.3 Персональні дані повинні бути точними, повними та актуальними в обсязі, достатньому для обґрунтованого
використання у законних цілях, для яких такі персональні дані обробляються.
Точність, повнота та актуальність даних
8.4 Обов’язок забезпечити точність, повноту та актуальність персональних даних особи покладається на
Platforma. Обов’язок інформувати Platforma стосовно змін у персональних даних покладається на особу, дані
якої зберігаються.
9. Вимоги до інформації про особу
Platforma забезпечує поінформованість особи про ділові цілі, для досягнення яких обробляються її персональні
дані, та надає особам будь-яку іншу інформацію, яка може бути потрібна та стосується відповідної обробки.
Вимоги до інформації
9.1 Platforma інформує осіб щодо Умов конфіденційності даних або зазначає:
 Ділові цілі, для яких обробляються персональні дані.
 Іншу суттєву інформацію та відомості про те, як особа може реалізувати свої права.
10. Право особи на доступ, виправлення та видалення інформації
10.1 Кожна особа має право вимагати ознайомлення зі своїми персональними даними, обробленими для або
від імені Platforma. За можливості ознайомлення повинно містити інформацію щодо Умов конфіденційності
даних Platforma для Клієнта, Постачальника та Бізнес-партнера, джерела, типу, мети та категорій одержувачів
відповідних персональних даних.
Якщо персональні дані невірні, неповні або не оброблені відповідно до законодавства України або цих Умов
конфіденційності, особа має право виправити, видалити або заблокувати відповідні дані. Крім того, особа має
право заперечувати проти обробки своїх даних за наявності обґрунтованих підстав, пов'язаних з конкретними
обставинами.
Процедура
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10.2 Особа повинна надіслати свій запит контактній особі або до контактного пункту, зазначеного у відповідній
заяві про конфіденційність. Якщо немає контактної особи або контактного пункту, особа може надіслати свій
запит Platforma. Перед виконанням запиту особи, Platforma може вимагати, щоб особа:
 Вказала тип персональних даних, доступ до яких вона хоче отримати.
 Вказала, по можливості, систему даних, у якій вони зберігаються.
 Вказала обставини, за яких Platforma отримала персональні дані; та
 Надала докази на підтвердження своєї особи; та
 Вказала причини, чому персональні дані невірні, неповні або не оброблені відповідно до законодавства
України або Умов конфіденційності (у випадку направлення запиту на виправлення, видалення або
блокування).
Строк для відповіді
10.3 Протягом чотирьох тижнів з моменту отримання Platforma запиту, Виконавець з питань захисту даних або
будь-яка інша відповідальна особа, зазначена у відповідних процедурах розгляду скарг, інформує зацікавлену
особу у письмовій формі про (i) позиції Platforma стосовно запиту та будь-якої дії Platforma, яка була вчинена
або буде вчинена у відповідь або (ii) остаточну дату, яка повинна бути не пізніше ніж через вісім тижнів після
цього, коли особа буде поінформована про відповідну позицію Platforma.
Скарга
10.4 Особа може подати скаргу, якщо:
 Відповідь на запит є незадовільною для особи (наприклад, запит відхилено); або
 Особа не отримала відповідь; або
 Строк для надання відповіді особі є необґрунтовано довгим з урахуванням відповідних обставин, і особа
заперечувала проти цього, але їй не було надано більш коротший, розумний строк, протягом якого вона
отримає відповідь.
Відмова у запитах
10.5 Platforma може відмовити у запиті особи, якщо:
 Запит не відповідає вимогам статей 10.1 та 10.2.
 Запит не є достатньо конкретним.
 Ідентифікація відповідної особи не може бути проведена за допомогою розумних засобів; або
 Запит надіслано протягом необґрунтованого строку з моменту попереднього запиту або є
зловживанням правом. Строк між запитами, що дорівнює 6 місяцям або менше, вважається
необґрунтованим строком.
 Запит включає блокування чи видалення персональних даних, а їх обробка вимагається законом.
11. Заходи безпеки та конфіденційності
Platforma вживає належні заходи для захисту даних від несанкціонованого доступу та іншої небажаної або
незаконної обробки (наприклад, випадкова втрата чи знищення даних).

Безпека даних
11.1 Platforma вживає належні комерційно обґрунтовані технічні, фізичні та організаційні заходи для захисту
персональних даних від зловживання або випадкового, незаконного або несанкціонованого знищення, втрати,
зміни, розкриття, придбання або доступу.
Доступ персоналу
11.2 Працівники мають право на доступ до персональних даних лише в обсязі, необхідному для виконання своєї
роботи та законних цілей, для досягнення яких Platforma обробляє дані.
11.3 Працівники, які мають доступ до персональних даних, повинні виконувати зобов'язання щодо
конфіденційності.
12. Передача персональних даних третім особам
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Platforma повина переконатися, що при передачі персональних даних третім особам виконуються вимоги,
зазначені у цій статті.
Передача персональних даних
12.1 Platforma передає персональні дані Контролеру третьої особи в межах, необхідних для законних цілей, для
досягнення яких персональні дані обробляються.
Згода на передачу
12.2 Якщо цього вимагає українське законодавство, Platforma (також) має отримати згоду особи на передачу
даних третій особі. Перед отриманням згоди особи їй має бути надана така інформація:
 Мета передачі; та
 Ідентифікація компанії, яка передає дані; та
 Ідентифікація або категорії третіх осіб, яким передаються дані; і
 Категорії даних, які будуть передані.
13. Переважні інтереси
Можуть бути обставини, за яких Platforma може вирішити змінити певні зобов'язання Platforma чи права осіб
згідно з цими Умовами конфіденційності, але лише за умов, викладених у цій статті та передбачені
законодавством України.
Переважні інтереси
13.1 Деякі зобов'язання Platforma або права осіб відповідно до цих Умов конфіденційності можуть не братися
до уваги, якщо за конкретних обставин існує нагальна потреба, яка перевищує інтерес особи (Переважні
інтереси). Переважні інтереси існують, якщо є потреба:
 у захисті законних ділових інтересів Platforma, включаючи, але не обмежуючись:
 здоров'я, безпеку або охорону працівників або осіб; або
 права інтелектуальної власності, комерційну таємницю чи репутацію Platforma; або
 безперебійність бізнес-операцій Platforma; або
 збереження конфіденційності щодо продажу, злиття або поглинання бізнесу; або
 залучення довірених радників або консультантів у комерційних, юридичних, податкових чи страхових
цілях.
 запобігання або розслідування (у тому числі співпраця з правоохоронними органами) ймовірних або
вчинених правопорушень; або
 в іншому випадку з метою охорони або захисту прав і свобод Platforma, її працівників або інших осіб.
РОЗДІЛ III НАГЛЯД, КОМПЛАЕНС ТА ЮРИДИЧНІ ПИТАННЯ
14. Нагляд та комплаенс
14.1 Бізнес-менеджмент несе відповідальність за комплаенс Умов конфіденційності кожного структурного
підрозділу бізнесу.
15. Умови конфіденційності та процедури
15.1 Platforma розробляє та впроваджує політику, мінімальні стандарти та процедури для дотримання цих Умов
конфіденційності.
16. Юридичні питання
Право та юрисдикція
16.1 Будь-яка обробка Platforma персональних даних регулюється законодавством України. Особи зберігають
власні права та засоби правового захисту, які передбачені українським законодавством, а саме право подати
скаргу до українського органу з питань захисту персональних даних або право подати позов до українських
судів.
Додатковий захист, передбачений цими Умовами конфіденційності
16.2. Ці Умови конфіденційності регулюються та тлумачяться відповідно до законодавства України. Ці Умови
конфіденційності застосовуються лише в тих випадках, коли вони забезпечують додатковий захист
персональних даних.
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Виключна юрисдикція відповідно до Умов конфіденційності
16.3 Будь-які скарги або претензії особи щодо будь-якого права, яке особа може мати відповідно до цих Умов
конфіденційності, повинні бути направлені лише до Platforma, українські суди мають виключну юрисдикцію
щодо будь-яких прав, передбачених цими Умова конфіденційності.
17. GDPR
Суб'єктам даних, на які поширюється GDPR, надаються додаткові права, у тому числі:
 Право бути забутим: Клієнти, Постачальники та Бізнес-партнери мають право вимагати знищення
персональних даних, наданих Platforma; це означає, що Клієнти Platforma можуть звернутися до
Platforma з метою обмежити будь-яку подальшу обробку своїх даних та видалити дані про них за
можливості.
18. Конфіденційність дитини
 Platforma заохочує батьків та опікунів активно слідкувати за діяльністю своїх дітей в мережі Інтернет.
Послуги Platforma, за звичай, не призначені для людей віком до 18 років, і Platforma не збирає
персональну інформацію від дітей без відповідної батьківської згоди або згоди опікуна. Якщо Клієнти,
Постачальники та Бізнес-партнери мають інформацію, що Platforma може збирати персональну
інформацію особи у віці до 13 років (або відповідного віку згоди) без відповідної згоди, вони можуть
повідомити нас про це.
19. Оновлення Умов конфіденційності
Platforma може періодично оновлювати Умови конфіденційності. Якщо Platforma змінює Умови
конфіденційності, Platforma опублікує переглянуту версію тут. Platforma також може повідомити про суттєві
зміни за допомогою інших засобів, таких як розміщення повідомлення на нашому веб-сайті.
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