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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОТРИМАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
КЛІЄНТІВ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАЧАЙ ГРОШІ»
ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ BankID НБУ
(далі – Повідомлення)
На виконання Закону України «Про захист персональних даних» (далі – «Закон») , «Положення
про Систему BankID Національного банку України», затвердженого постановою Правління
Національного банку України №32 від 17.03.2020 року (далі – Положення), «Порядку приєднання
абонентів до Системи BankID Національного банку України та припинення їх участі в системі»,
затверджений рішенням Ради Системи BankID Національного банку України (протокол №57/11/2020
від 26.03.2020 року) Товариство з обмеженою відповідальністю «КАЧАЙ ГРОШІ» (далі – ТОВ
«КАЧАЙ ГРОШІ») повідомляє про передачу ТОВ «КАЧАЙ ГРОШІ» персональних даних клієнта з
метою електронної дистанційної ідентифікації, автентифікації та верифікації такого клієнта через
Систему BankID Національного банку для отримання ними послуг ТОВ «КАЧАЙ ГРОШІ».
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1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
Абонент-ідентифікатор (далі – Банк) – будь-який банк України, який є абонентом Системи
BankID НБУ та безпосередньо виконує функції ідентифікації, автентифікації та верифікації
клієнтів ТОВ «КАЧАЙ ГРОШІ», які є Користувачами Системи BankID НБУ;
Абонент - надавач послуг (далі – ТОВ «КАЧАЙ ГРОШІ») – ТОВ «КАЧАЙ ГРОШІ», яке має
укладений з Національним банком договір приєднання до Системи BankID НБУ та отримує
персональні дані клієнта, в тому числі засобами Системи BankID НБУ і надає послуги цьому
клієнту на території України.
Автентифікаця – електронна процедура, яка дає змогу підтвердити електронну дистанційну
ідентифікацію фізичної особи (клієнта);
Володілець персональних даних – ТОВ «КАЧАЙ ГРОШІ», яке визначає мету обробки
персональних даних клієнта та перелік інформації, що включає згоду на обробку персональних
даних (детальніше про згоду на обробку персональних даних викладено у Правилах надання
кредиту ТОВ «КАЧАЙ ГРОШІ» які розміщенні на сайти Товариства).
Електронна дистанційна ідентифікація – процес розпізнавання фізичної особи (клієнта) ТОВ
«КАЧАЙ ГРОШІ» із підтвердженням успішної автентифікації Користувача Системи BankID
НБУ Банком;
Згода суб’єкта персональних даних – добровільне волевиявлення фізичної особи щодо надання
дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки,
висловлене у письмовій формі або у формі, що дає змогу зробити висновок про надання згоди.
Згода суб’єкта персональних даних надається під час реєстрації на веб-сайті ТОВ
«КАЧАЙ ГРОШІ» шляхом проставлення відмітки про надання дозволу на обробку своїх
персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки.
Клієнт - фізична особа, яка має намір укласти договір про надання кредиту з ТОВ
«КАЧАЙ ГРОШІ» на запропонованих останнім умовах та в порядку, передбаченому
Правилами надання кредиту ТОВ «КАЧАЙ ГРОШІ».
Користувач Системи BankID Національного банку (далі – Користувач) – фізична особа, яка є
суб’єктом персональних даних, користується послугами ТОВ «КАЧАЙ ГРОШІ» та Банку, та
ініціювала електронний запит на електронну дистанційну ідентифікацію через Систему BankID
НБУ;
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Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована
або може бути конкретно ідентифікована;
Портал послуг- офіційний веб-сайт ТОВ «КАЧАЙ ГРОШІ», на якому ініціюється електронний
запит на електронну дистанційну ідентифікацію через Систему BankID НБУ;
Система BankID Національного банку (далі – Система BankID НБУ) – національна система
електронної дистанційної ідентифікації, яка виконує функції облікової і забезпечує здійснення
електронної дистанційної ідентифікації фізичних осіб шляхом передавання персональних даних
Користувачів Абонентом-ідентифікатором Абоненту – надавачу послуг, а також здійснює облік
кількості та обсягу наданих послуг Абоненту-ідентифікатору та Абоненту – надавачу послуг з
електронної дистанційної ідентифікації;
Суб’єкт персональних даних – фізична особа, персональні дані якої обробляються.
2. ПІДТВЕРДЖЕННЯ ПРО ПЕРЕДАЧУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАННИХ
Реєструючись на веб-сайті ТОВ «КАЧАЙ ГРОШІ», клієнт підтверджує те, що ознайомлений з
цим Повідомленням, з метою обробки персональних даних та правами, наданими йому як
суб’єкту персональних даних згідно зі ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних»
та іншою інформацією, яка викладена в Правилах надання кредиту ТОВ «КАЧАЙ ГРОШІ».
ТОВ «КАЧАЙ ГРОШІ» здійснює обробку персональних даних клієнтів також з метою
належного надання послуг (ідентифікація, верифікація, авторизація, відновлення паролю,
надсилання інформаційних матеріалів за підпискою Користувачів, а також для інших дій, в
яких наявна необхідність для належного надання послуг).
Користувач підтверджує, що проставляючи відмітку про надання дозволу на обробку своїх
персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, надав згоду ТОВ
«КАЧАЙ ГРОШІ» на:
- передачу своїх персональних даних ТОВ «КАЧАЙ ГРОШІ» на відповідний запит
Національного банку України для завершення розрахунків за надані послуги за допомогою
Системи BankID НБУ Користувачу;
- отримання персональних даних Користувача шляхом передання його персональних даних
Банком через Систему BankID НБУ Користувача.
Користувач підтверджує, що проставляючи відмітку про надання дозволу на обробку своїх
персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, підтвердив, що :
- до отримання послуги від ТОВ «КАЧАЙ ГРОШІ» ознайомлений з розміром плати за
передавання та/або отримання ідентифікаційних даних Користувача з метою отримання послуг
від ТОВ «КАЧАЙ ГРОШІ», яка сплачується за рахунок ТОВ «КАЧАЙ ГРОШІ» в повному
обсязі та для Користувачів є безкоштовною.
2.5.
Користувач підтверджує, що проставляючи відмітку про надання дозволу на
обробку своїх персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, та до
проходження ідентифікації через систему BankID НБУ надав згоду ТОВ «КАЧАЙ
ГРОШІ» на :
- отримання ТОВ «КАЧАЙ ГРОШІ» відомостей про наявність банківського рахунку від Банку;
- передання та/або отримання ідентифікаційних даних Користувача з метою отримання послуг
ТОВ «КАЧАЙ ГРОШІ» за рахунок ТОВ «КАЧАЙ ГРОШІ».
3. ВОЛОДІЛЕЦЬ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
Володільцем персональних даних, що обробляються є ТОВ «КАЧАЙ ГРОШІ».
Усі персональні дані, володільцем яких є ТОВ «КАЧАЙ ГРОШІ», є конфіденційною
інформацією з обмеженим доступом, доступ до яких здійснюється відповідно до положень
чинного законодавства України.
4. ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ BANKID НБУ
За допомогою Системи BankID НБУ Користувачі можуть отримати послуги ТОВ
«КАЧАЙ ГРОШІ»в режимі онлайн завдяки безпечній електронній дистанційній ідентифікації.
Щоб використовувати Систему BankID НБУ, Користувачу достатньо мати лише
комп’ютер/ноутбук/планшет/смартфон із доступом до мережі Інтернет та відкритий рахунок у
банку, який уже приєднався до Системи BankID НБУ.
Щоб скористатись Системою BankID НБУ, необхідно обрати послугу при оформленні заявки
на веб-сайті ТОВ «КАЧАЙ ГРОШІ» та обрати спосіб ідентифікації через систему BankID
НБУ. Перелік порталів послуг та абонентів знаходиться за посиланням
https://bank.gov.ua/ua/bank-id-nbu/abonents.
Ідентифікація через Систему BankID НБУ є безпечною для усіх клієнтів ТОВ «КАЧАЙ
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ГРОШІ». Персональні дані Користувачів не зберігаються в Системі BankID НБУ.
Інтернет-канал для передачі даних є захищеним, вся персональна інформація перед
передаванням шифрується відповідно до вимог захисту даних в Україні (захист персональних
даних). На зашифровані дані накладається кваліфікований електронний підпис відповідального
працівника банку або кваліфікована електронна печатка банку, який передає інформацію через
Систему BankID НБУ. Дані шифруються виключно для передачі ТОВ «КАЧАЙ ГРОШІ», щодо
якого Користувач власноруч ініціював запит, тому тільки ТОВ «КАЧАЙ ГРОШІ» зможе
розшифрувати зашифровану відповідь з даними від Банку.
Лише Користувач, як власник персональних даних, має можливість ініціювати операцію щодо
передачі цих даних від Банку до ТОВ «КАЧАЙ ГРОШІ».
Передача ідентифікаційних даних третім особам без згоди Користувача (власника
персональних даних) заборонена.
Перелік і обсяг персональних даних, які запитуватимуться в Банку засобами Системи BankID
НБУ та які можуть бути передані (в зашифрованому вигляді):
П.І.Б.;
стать;
дата народження;
місце народження;
адреса місця реєстрації;
адреса місця проживання;
скан-копія паспорта;
скан-копія РНОКПП;
РНОКПП;
номер телефона;
e-mail адреса;
місце роботи;
посада;
інші документи, які необхідні для верифікації клієнта.
Інформація про умови та порядок надання послуг, з метою якої здійснюється електронна
дистанційна ідентифікація Користувача засобами Системи BankID НБУ розміщена на
сайті Товариства.

