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Порядок та процедура захисту персональних даних 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «САНІГО» (далі – 

Товариство), як розпорядник персональних даних споживачів фінансових 

послуг, здійснює обробку таких персональних даних відповідно до вимог, 

визначених законодавством України в сфері захисту персональних даних.  

Норми технічного захисту інформації, зокрема персональних даних, 

відповідають чинному законодавству та нормативно-правовим актам України. 

Співробітники, які безпосередньо здійснюють обробку та/або мають доступ до 

персональних даних у зв’язку з виконанням своїх службових (трудових) 

обов’язків, зобов’язані дотримуватись вимог законодавства України в сфері 

захисту персональних даних та внутрішніх документів, що регулюють 

діяльність Товариства щодо обробки і захисту персональних даних.  

Співробітники, що мають доступ до персональних даних, у тому числі 

здійснюють їх обробку, зобов’язані не допускати розголошення у будь-який 

спосіб персональних даних, які їм було довірено або які стали відомі у зв’язку 

з виконанням трудових обов'язків. Персональні дані не зберігаються довше 

ніж це необхідно для мети, для якої такі дані зберігаються, але у будь-якому 

разі не довше строку зберігання даних, визначеного згодою суб'єкта 

персональних даних на обробку цих даних та/або законодавством України.  

Компанія зберігає всі носії інформації, на яких зафіксовано взаємодію із 

боржниками, їх близькими особами, представниками, спадкоємцями, 

поручителями, майновими поручителями або третіми особами, взаємодія з 

якими передбачена відповідним договором про надання послуг та які надали 

згоду на таку взаємодію (у тому числі за допомогою технічних засобів), 

протягом трьох років після такої взаємодії. Порядок доступу до персональних 



даних третіх осіб визначається умовами згоди суб’єкта персональних даних, 

наданої володільцю персональних даних на обробку цих даних, або відповідно 

до вимог Закону України «Про захист персональних даних» (далі – Закон). 

Товариство з обмеженою відповідальністю «САНІГО». ЄДРПОУ 

43604788. Адреса: вул. Пирогова, буд. 10-Г, оф. 14, Київ, 01054. Телефон: 

0443449140; E-mail: info@sanigo.com.ua. Суб’єкт відносин, пов’язаний з 

персональними даними, подає запит щодо доступу (далі – запит) до 

персональних даних володільцю персональних даних в якому зазначається: - 

прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання (місце перебування) і 

реквізити документа, що посвідчує фізичну особу, яка подає запит (для 

фізичної особи - заявника); - найменування, місце знаходження юридичної 

особи, ідентифікаційний код ЄДРПОУ юридичної особи, яка подає запит; 

посада, прізвище, ім’я та по батькові особи, яка засвідчує запит; 

підтвердження того, що зміст запиту відповідає повноваженням юридичної 

особи (для юридичної особи - заявника); - прізвище, ім’я та по батькові, а 

також інші відомості, що дають змогу ідентифікувати фізичну особу, стосовно 

якої робиться запит; - відомості про базу персональних даних, стосовно якої 

подається запит, чи відомості про володільця чи розпорядника персональних 

даних; - перелік персональних даних, що запитуються; - мета та/або правові 

підстави для запиту. Строк вивчення запиту на предмет його задоволення не 

може перевищувати десяти робочих днів з дня його надходження. Протягом 

цього строку Товариство доводить до відома особи, яка подає запит, що запит 

буде задоволено або відповідні персональні дані не підлягають наданню, із 

зазначенням підстави, визначеної у відповідному нормативно-правовому акті. 

Запит задовольняється протягом тридцяти календарних днів з дня його 

надходження, якщо інше не передбачено законом. Відстрочення доступу до 

персональних даних третіх осіб допускається у разі, якщо необхідні дані не 

можуть бути надані протягом тридцяти календарних днів з дня надходження 

запиту. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у запиті, 

не може перевищувати сорока п’яти календарних днів. Повідомлення про 
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відстрочення доводиться до відома третьої особи, яка подала запит, у 

письмовій формі з роз’ясненням порядку оскарження такого рішення. У 

повідомленні про відстрочення зазначаються: - прізвище, ім’я та по батькові 

посадової особи; - дата відправлення повідомлення; - причина відстрочення; - 

строк, протягом якого буде задоволене запит. Відмова у доступі до 

персональних даних допускається, якщо доступ до них заборонено згідно із 

законом. Рішення про відстрочення або відмову у доступі до персональних 

даних може бути оскаржено до Уповноваженого Верховної ради з прав 

людини, інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування, 

до повноважень яких належить здійснення захисту персональних даних, або 

до суду. 


