
Я, як суб’єкт персональних даних, шляхом проставлення на веб-сайті koshelok.net відмітки про 

надання дозволу на обробку своїх персональних даних надаю згоду/дозвіл на: 

1) обробку ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОШЕЛЬОК", код ЄДРПОУ: 

40842831, місцезнаходження: 08135, Київська обл., Києво-Святошинський р-н,  

с. Чайки, вул. Антонова, буд. 8А  (далі – «Установа») всіх моїх відомостей чи сукупності 

відомостей про мене, за якими мою особу ідентифіковано та/або може бути конкретно 

ідентифіковано (далі – «Персональні дані»), що включає в себе вчинення будь-яких дій 

та/або сукупності дій, що пов’язані зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, 

адаптуванням, зміною, поновленням, використанням і поширенням (розповсюдженням, 

реалізацією, передачею), знеособленням, знищенням Персональних даних, в тому числі 

передачу Персональних даних будь-яким третім особам, далі – «Обробка персональних 

даних», відповідно до мети обробки, а саме – забезпечення реалізації визначеної в 

установчих документах Установи господарської діяльності. При цьому а) зберігання 

Персональних даних може здійснюватись Установою без обмеження строку, б) ця моя 

Згода на обробку Персональних даних не вимагає від Установи повідомляти мене про 

передачу Персональних даних третій особі; 

2) збір, надання, використання та поширення Установою будь-яким чином Персональних 

даних через бюро кредитних історій, банки, операторів послуг платіжної інфраструктури 

(платіжних посередників (payment facilitators), процесингові установи (processing 

organizations) тощо) (далі – «Оператори»), платіжні системи, платіжну інфраструктуру, 

мережу Інтернет; 

3) Обробку Персональних даних Операторами (спільно чи кожним окремо) відповідно до 

мети обробки, а саме – забезпечення реалізації визначеної в установчих документах 

Операторів господарської діяльності. При цьому а) зберігання Персональних даних може 

здійснюватись Операторами без обмеження строку, б) ця моя Згода на обробку 

Персональних даних не вимагає від Операторів повідомляти мене про передачу 

Персональних даних третій особі; 

4) Обробку Персональних даних, отриманих із загальнодоступних джерел; 

5) доступ Установи, Операторів (спільно чи кожним окремо) до Персональних даних; 

6) те, що Оператори (спільно чи кожний окремо) виступатимуть володільцями та/або 

розпорядниками Персональних даних; 

7) розкриття Установою, Операторами інформації щодо мене, яка містить конфіденційну 

інформацію. 

Також я підтверджую, що мене повідомлено про володільця персональних даних, склад та зміст 

персональних даних, що збираються, свої права, визначені Законом України «Про захист 

персональних даних», мету збору персональних даних та осіб, яким передаються мої персональні 

дані. 


