
"Згода на обробку персональних даних: 

Я, фізична особа, яка заповнює заявку на сторінці сайту Райффайзен Банку Аваль "Стати 

партнером Банку" (надалі - Заява), підтверджую, що є власником вказаних у цій Заяві 

персональних даних і надана мною інформація є точною й достовірною. 

Заповнюючи цю Заяву, надаю Акціонерному товариству «Райффайзен Банк Аваль», 

адреса місцезнаходження: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, код ЄДРПОУ 14305909 (надалі – 

Банк) згоду на здійснення без обмежень будь-яких дій щодо обробки моїх персональних 

даних, в тому числі здійснення зі мною комунікацій з цього питання.  

При цьому Банк уповноважується здійснювати обробку персональних даних в обсязі 

інформації, що була вказано мною в цій Заяві, буде додатково отримана Банком від мене 

особисто чи моїх представників, від третіх осіб або отримана із загальнодоступних джерел, 

у тому  числі публічної інформації у формі відкритих даних, з кредитного реєстру 

Національного банку України, змінювати/доповнювати мої персональні дані за 

інформацією третіх осіб (у тому числі бюро кредитних історій), звертатися до третіх осіб 

для їх перевірки.  

Без отримання додаткової письмової згоди та окремого повідомлення, я надаю Банку згоду:  

- телефонувати мені, направляти мені SMS-повідомлення з питань, пов'язаних з метою 

додаткового уточнення інформації на зазначений у Заяві номер мобільного телефону;  

- здійснювати аналіз  і перевірку наданої мною інформації. 

Надаючи Банку згоду на вищезазначених умовах, я усвідомлюю та погоджуюсь, що обробка 

моїх персональних даних може здійснюватися, зокрема, із використанням різних засобів 

зв‘язку, мережі Інтернет. Усвідомлюю, що направлена (передана) таким способом 

інформація може стати доступною третім особам, та звільняю Банк від пов‘язаної із цим 

відповідальності (крім випадків, коли розкриття інформації відбулося в результаті 

протиправних дій Банку). 

З урахуванням умов цієї згоди, засвідчую, що я усвідомлюю склад та зміст моїх 

персональних даних, що збираються Банком після  заповнення мною цієї Заяви, про мету 

збору моїх персональних даних та про осіб, яким передаються мої персональні дані, а також 

ознайомлений на сайті Банку (www.aval.ua.) з повідомленням Банку про порядок обробки 

персональних даних клієнтів, про права суб’єктів персональних даних, передбачені 

Законом України «Про захист персональних даних»."; 

www.aval.ua

