
!оdаmок dо Поряdку обробкu персонаJlьнuх
dанuх клiснmiв АТ dК кГIоiнrп>

Згода на обробку персональних даних

Я, Страхувальник/Застрахована особа, вiдповiдно до вимог Закону Украiни кПро
захист персональних даних)), надаю згоду Акцiонерному товариству <Страхова
компанiя кПоiнт> (далi - Компанiя) на зберiгання та обробку Moik персональних даних,
з метою, в порядку та в обсязi, встановленому чинним законодаtsством Украiни та
Порядком обробки персональних даних АТ (СК кПоiнт>.

Обробка (збiр, реестрацiя, накопичення, зберiгання, адаптування, змiна,
поновлення, використання та поширення фозповсIодження, реа,цiзацiя, переда.Iа),
знеособлення, знищоння персональних даних, у тому числi з використанням
iнформацiйних (автоматизованих) систем, здiйснюеться з метою забезпечення реалiзацiI
вiдносин у сферi страхування, перестрахування, здiйснення фiнансовоТ дiяльностi, у
тому числi вiдносин цивiльно-правового характеру i податкових вiдносин, що
виникають в Компанii на виконання вимог Законiв УкраТни <Про захис,t персональних
даних)), кПро фiнансовi послуги та державне рогулювання ринкiв фiнансових послуг),
<Про запобiгання та протидiю легалiзацii (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним
шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванням розповсIодження зброТ масового
знищення), кПро страхування), визначення страхового ризику) виконання вимог
чинного законодавства та забезпечення здiйснення cTpaxoBoi дiяльностi у вiдповiдностi
зi Статутом. !ля цього я також надаю згоду на передачу Moik персонаJ{ьних данш( TpeTiM

особам.
Обсяг персонаJIьних даних: прiзвище , iv_'я, по-батьковi; дата народження; номер

та серiя паспорту (або iншого документа, що посвiдчус особу та вiдповiдно до
законодавства Украiни може бути використаним на територii УкраiЪи для укладення
правочинiв), лату видачi та орган, що його видав; мiсце проживання або мiоце
перебування (для нерезидентiв - мiсце проживання або мiсце тимчасового перебування
в УкраiЪi); реестрацtйниtл номер облiковоi картки платника податкiв УкраiЪи (або

iдентифiкацiйний номер згiдно з Щержавним реестром фiзичних ооiб - платникiв
податкiв та iнших обов'язкових плате}кiв (або номер (та за наявностi - cepiro та номер
паспорта громадянина Украiни в якому проставлено вiдмiтку про вiдмову вiд прийнятrч

реестрацiйного номера; iншi данi, якi необхiднi для здiйснення врегулювання страхових
випадкiв та виплати страхового вiдшкодування.

Я ознайомлений та погоджуюсь з Порядком обробки персоFIа]чьних даних
клiентiв АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ (СТРАХОtsА КС}dПАНIЯ (ПОIНТ).


