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1. Загальнi полоя(ення
1.1. Цей Порядок обробки персональних

1.2.

даних (далi - Порядок) розроблено вiдповiдно
до вимог Закону УкраiЪи <Про захист персональних даних) (далi Закон) та
Типового порядку обробки r]ерсонаJIьних даних, затвердженого FIаказом
Уповноваженого Верховноi Ради з прав людини вiд 08 сiчня 2014 року Jф 1/02-14 та
iнших нормативно-правових aKTiB.
Порядком визначено загальнi вимоги до обробки та захисту порсональних даних
суб' cKTiB персональних даних, що обробляються АКЦIОНЕРНИI\4 ТОВАРИСТВОМ
(СТРАХОВА КОМПАНIЯ кПОIНТ> (далi - Товариство) повнiстю чи частково iз
якоi
застосуванням iнформацiйно-телекомунiкацiйноi системи, доступ
(надалi
персональних
а
також
Сайт),
отримуеться через сайт https://opika.orq
даних, що мiстяться у картотецi чи призначенi до вЕесення до картотеки, iз
застосуванням неавтоматизованих засобiв.
Yci персональнi данi, володiльцем яких Товариство, конфiденцiйною
iнформацiею з обмеженим доступом.

-

до

-

1.З.

е

2. Термiни
2.L. База пецэсональних
2.2.

2.З.

KopiHeHKo
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iMeHoBaHa oyкyпHicTb упорядкованих персональних
даЕих в електроннiй формi та/або у формi картотек персональних даних.

даЕих

Володiлець персональних даних - АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО (СТРАХОtsА
КОМПДНIЯ (ПОIНТ>, мiсцезнаходження: 03066, м. КиiЪ, Голосiiвоький раЙон,

вулиця Михайла Максимовича, будинок 8, тел.: (044) 355-50-52 (далi - Товариство,
Володiлець).
Згода суб'екта персФнальцих даних - добровiльне волевиявлення фiзичноi особи
щодо надання дозволу на обробку fi персонаJIьних даних вiдповiдно до
сформульованоiмети iх обробки, висловлене у письмовiй формi або у формi, Що Дае
змогу зробити висновок rrро надання згоди. Згода суб'екта персональних даних може
iнформацiйно-телекомунiкацiйнiй системi
бути надана пiд час реестрацii
Товариства шшIхом проставлення вiдмiтки про надання дозволу на обробкУ ii
персонilльних даних вiдповiдно ло сформульованоi мети iх обробки (текст ЗгоДи

в

2.4.

додасться).

Обробка персональних даних - будь-яка дiя або сукупнiсть дiй, таких як збирання,
реестрацiя, накопичення, зберiгання, адаптування, змiна, поновлення, вИКОРИСТаННЯ
i поширення фозповсюджеЕня, реалiзацiя, передача), знеособлення, знИЩеННЯ
персонапьних даних, у тому числi з використанням iнформацiйних
(автоматизованих) систем.

2,5.
2.6.
2"7.

2.8"

2.9.

2.10.

0дерlпсувач - фiзична чи юридична особа, якiiа надаються персональнi данi, у тому
числi третя 0соба.
trIерсональrхi данi - вiдомостi чи сукупнiсть вiдомостей про фiзичну особу, яка
iдентифiкована або може бути конкретно iдентифiкована (далi - ПЩ, Щанi).
Розшорядник персональних даних - фiзична чи юридична особа, якiй володiльцем
персональних даних або законом надано право обробляти цi данi вiд iMeHi
володiльця.
Сайт - https://opika.org
Суб'скт цIеЕ}сональних даних - фiзична особа, персоЕальнi данi якоi оброблrIються
(далi - Клiснт, суб'ект персональних даних).
Третя оаоба - будь-яка особа, за винятком суб'скта персональних даних, володiльця
чи розпорядника персональних даних та Уповноваженого Верховноi Ради Украiни з
прав людини, якiй володiльцем чи розпорядником персональних даних здiйснюеться
передача персональних даних.
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З.Х.

Шiдстави та мета обробки шерсональних даних

Мета обробки персональних даних категорii <<Клiснти>>:
- здiйснення iдентифiкачii та верифiкацii вiдповiдно до Закону УкраiЪи кПро

запобiгання та протидiю легалiзацii (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним
шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброi
масового знищення),
укладання та виконання правочину, врогулювання страхових випадкiв, виплати
страхового вiдшкодування;
здiйснення заходiв, що передують укладенню правочину на вимогу Суб'скта
персональних даних;
надання Суб'екту персональних даних за його згодою iнформацiI про послуги
Товариства, маркетинговi пропозицii, та iншi повiдомлення, надiсланi за
допомогою SМS-повiдомлень з вищезазначеною метою, що не порушуе норм
чинного законодавства Украiни;
3.2. Товариство здiйснюе обробку персональних даних категорii <<Клiснтп> суб'екта
персональних даних на наступних пiдставах:
- згоди суб'ектаперсонаJIьнихданих;
- укладення та виконання правочину;
з iнших пiдстав, передбачених ст. 11 Закону.

-

-

-

4.

4"|.

Склад та звяiст персональних даних

Склад та змiст персональних даних категорiТ

<<Клiенти>>,

якi

обробляються

Товариством:

4.1.2. особистi

-

та KoHTaKTHi данi:

прiзвище, iм'я та по батьковi особи;
i"формацiя, яка зазначена в паспортi (серiя, номер паспорту, дата видачi та ким його
було видано) (або iншому документi, що посвiдчуе особу);
дата, мiсяць i piK народження;

реестрацiйнийномероблiковоiкарткиплатникаподаткiв;

_
_

вiдомостi про зареестроване та фактичне мiсце проживання;
номери контактнихтелефонiв;
адресаелектронноiпошти;
вiдомостi про притягнення до адмiнiстративноi чи кримiнальноi вiдповiдальностi;

iншi данi, якi необхiднi для врегулювання страхових випадкiв та виплати страхового
вiдшкодування.

4,1.3, iнформацiя, вiдповiдно до Закону Украiни,iПро запобiгання

та IIротидiю легалiзацii

(вiдмиванню) лохолiв, одержаних злочинним шJuIхом, фiнансуванню тероризму та
фiнансуванню розповсюдження зброi масового зЕищення):

_

прiзвище, iм'я та по батьковi особи;
iнформацiя, яка зазначеIIа в паспортi (серiя, номер паспорту, дата видачi та ким його
було видано) (або iншому документi, що посвiдчуе особу);
дата, мiсяць i piK народження;

-

реестрацiйнийномероблiковоiкарткиплатникаподаткiв;
вiдомостi про зареестроване та фактичне мiсце проживання;
номери контактнихтелефонiв;
адреса електронноiпошти;
запис зображень (фото, вiдео; звукозапис);
стать;

_

-

наявнiсть чи вiдсутнiсть статусу полiтично значимоi особи, чи е суб'ект
персональних даних членом ciM'i полiтично значимоi особи чи е особою, пов'язаною з
полiтично значущою особою;
суми нараховаЕихта/або отриманих доходiв;
тощо;
4.|.4, iнформацiя, пов'язана з участю в акцiях, розiграшах:

-

-

iнформацiя, пов'язана з проведенням розiграшiв, рекпаNлних акцiй, в тому числi
оголошення переможцiв i вручення подарункiв;

4.1.5. iнформацiя, отримана в ходi комунiкацii з Товариством:

-

отриманi листи, електронне листування, телефоннi розмови.

В

будь-якому випадку, конкретний склад та змiст зiбраних Товариством персональЕих
даних суб'екта мiститься у первинних джерелах вiдомостей про суб'екта, зокрема, у
виданих на його iм'я документах, пiдписаних ним документах, вiдомостях, якi суб'ект
надав Товариству про себе.
Розпорядження персонаJIьними дil{ими фiзичноi особи, обмеженоi в цивiльнiй дiездатностi
або визнаноi недiездатною, здiйснюс ii законний представник.

5.

5.1.

5.2,

Порядок обробки персональних даних
Персональнi данi, зiбранi до Бази персональних даних, використовуватимуться
Товариством та розпорядникаI\dи викJIючно дJuI мети та цiлей, зазначених у пунктi
3.1. Порядку та вiдповiдно до чинного законодавства Украiни.
Товариство та розпорядники Бази персонЕtльних даних будуть здiйснювати з
персональними даIlими дii або сукупнiсть дiй (у тому числi з використанням
iнформацiйних (автоматизованих) систем), необхiднi для мети та цiлей, зазначених
вище, вкJIючаючи (але не обмежуючись цим):

5.2.1.
5.2.2,
5.2.3.
5.2.4.
5.2.5.
5.2.6.
5.2.7,
5.2.8.
5.2.9.

5.2.10.
5.2.11.
5.2.12,
5.2.13.
5.2.L4.
5.2.15.
5.2.16.

5.3.

збирання;

реестрацiя;
накопичення;
зберiгання;
адаIIтування;

змiна;
поновлення;
використання i поширення фозповсюджеЕня, реалiзацiя, передача);
уточнення(оновлення,змiна);
копiювання;
опублiкувfi{Ея;
редаryвання;
компонування даних без редагування ix внутрiшнього змiсту;
пересилання поштою та/або електронними способаrrли;
розмiщення на Сайтi Товариства;
передача, знеособленнlI, знищення.

Товариство е власЕиком хмарного сховища Еа якому зберiгаеться iнформацiя про
персонЕIльнi данi. Мiсцезнаходження бази персональних даних: 03066, м. Киiв,
Голосiiвський рйон, вулиця Михайла Максимовича, будинок 8.

б. [Iропдедура зберiганнfr персональних даних
б.1. Персональнi данi у Базi персоЕальних даних

зберiгатимуться протягом строку,

необхiдного для досягнення зазначених вище мети та цiлей обробки таких даних, ilле
не менше 5 poKiB пiсля припинення дiлових вiдносин. Персональнi данi можуть бути
знищенi пiсля закiнчення строку зберiгання або у випадках, передбачених чинним
законодавством УкраiЪи.
6.2. Надаючи згоду на обробку персона,IIьних даних суб'екта персональних даних
категорii кКлiснт> оотаннiй надас право Товариству зберiгати персональнi данi на
вiдповiдний строк, наведений вище.
Персональнi
б.3.
данi видаJuIютьсяабо знипIуються в порядку, встановленому вiдповiдно
до вимог Закону.
6.4. Персональнi данi пiдлягають видаленню або знищонню у разi:
6,4,1. закiнчення строку зберiгання даних, визначеного згодою суб'екта персональних
даних на обробку цих даних або законом;
6.4.2. tiрипинення правовiдЕосин мiж суб'сктом персональних даних та володiльцем чи
розпорядником, якщо iнше не передбачено законом;
б.4.З. видання вiдповiдного припису Уповноваженого або визначених ним посадових осiб
ceKpeTapiaTy Уповноваженого ;
6.4.4" набрання законноi сили рiшення суду щодо видалення або знищення персонаJIьних
даних.

7. Шрава суб'сктiв персоЕальних
7.1. Суб'скт персональних даних ма€
7

"1.1"

даних,.
право:
знати про джерела збирання, мiсцезнаходження cBoix rrерсональних даних, мету ik
обробки, мiсцезнаходження або мiсце проживання (перебування) володiльця чи
розпорядника персонаJIьних даних або дати вiдповiдне доручення щодо отримання
цiеi iнформацii уповноваженим ним особам, KpiM випадкiв, встановлених законом;

отримувати iнформацiю про умови надання доступу до персонаJIьних даних, зокрема
iнформацiю про TpeTix осiб, яким передаються його ltерсонаJlънi данi;
на доступ до cBoix персональних даних;
7.1.3.
7.|.4. отримувати не пiзнiше як за тридцять календарних днiв з дня надходження запиту,
KpiM випадкiв, передбачених Законом, вiдповiдь про те, чи обробляються його
персональнi данi, а також отримувати змiст таких персональних даних;
на захист овоiх персональних даних вiд незаконноi обробки та випадковоi втрати,
7.1.5.
знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи
несвоечасним ix наданням, а також на захист вiд надання вiдомостей, що с
недостовiрними чи ганьблять честь, гiднiсть та дiлову репутацiЮ фiзичноr особи;
7.1.6.
знати механiзм автоматичноi обробки персонаJIьних даних;
7.|.7. на захист вiд автоматизованого рiшення, яке мас для нього правовi наолiдки;
7.1.8.
змiнити своi персональнi данi. Зокрема, лише сама особа може iнiцiювати процес
змiни iMeHi, прiзвища, адреси проживання тощо. Жоден володiлець чи розпорядник
персональних даних не може впливати на шерсональнi данi особи чи змiнювати iх на
власний розсуд;
7.|.9. вносити застереження стосовно обмеження права на обробку cBoik персонаJIьних
даних пiд час надання згоди;
7.1.10. а також iншi права, передбаченi Законом.
1.1.2.

7.2.
7.2.1.

7.2.|.l.
7.2.|.2.
7.2.1.3.
1.2.1.4.
7.2.2.

7.2.3.

Права Товариства
Товариство мае право в тому числi, але не виключно передати

,Щанi для обробки
наступним особам:
Сервiсним компанiям;
Фiнансовим установам;
Органам державноi влади;
Операторам послуг платiх<них систем.
Товариство мас право використовувати персональнi данi Клiента вiдповiдно до
законодавства та овоiх внутрiшнiх правил без зобов'язань окремого повiдомлення
Клiента про обробку, захист та передачу таких дапих TpeTiM особам.
Згода суб'екта персональних даних на обробку його персона,IIьних даних, не вимагас
здiйснення повiдомлення такого суб'скта про передачу його персонаJIьних даних
TpeTiM особам згiдно з нормами cTaTTi 21 Закону Украiни кПро захист IIерсональних

даних).

