
 

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ 

суб’єкта персональних даних 

 

 

На виконання  ст. 12 Закону України "Про захист персональних даних" АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»  (далі - АТ «ПУМБ» або Банк), повідомляє Вас про 

наступне: 

 

ВІДОМОСТІ ПРО ВОЛОДІЛЬЦЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ 

 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (скорочене 

найменування – АТ «ПУМБ») 

Повне та скорочене найменування англійською мовою: 

JOINT STOCK COMPANY "FIRST UKRAINIAN INTERNATIONAL BANK", JSC "FUIB" 

Місцезнаходження: вул. Андріївська, 4, м. Київ, Україна, 04070  

Поштова скринька в мережі Internet: info@fuib.com. 

Контактний телефон: (044) 231-71-00 

 

СКЛАД ТА ЗМІСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ 

Персональні дані, згоду на обробку яких надано суб’єктом персональних даних шляхом проставлення 

позначки  в особистому кабінеті на сайті Банку (далі – Особистий кабінет), обробляються в інформаційних 

системах АТ «ПУМБ», розташованих за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4, без включення до 

будь-яких баз персональних даних АТ «ПУМБ» та без залучення розпорядників баз персональних. 

 

АТ «ПУМБ»  здійснює обробку персональних даних у наступному складі:  прізвище, ім’я, по батькові;  дата 

народження; місце проживання (перебування);  інформація щодо резидентності;  реєстраційний номер 

облікової картки платника податків (індивідуальний податковий номер);  серія і номер  паспорта (або 

іншого документа, що посвідчує особу), дата видачі та орган, що його видав; контактний телефон (за умови, 

якщо така інформація, або її частина заповнюються в Особистому кабінеті). 

 

Персональні дані обробляються у тій формі, в якій вони введені/завантажені  суб’єктом персональних даних 

в особистому кабінеті при ознайомленні з послугами Банку, в т.ч. у формі даних документів, виданих на 

ім‘я фізичної особи або від її імені; відомостей про ідентифікацію особи; звукозаписів/записів голосу; 

зображення на фотознімках та у  відеозаписах. 

 

МЕТА ЗБОРУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ 

 

Метою обробки (у тому числі збору) Ваших персональних даних є пропонування банківських та інших 

фінансових послуг, які надаються АТ «ПУМБ», та у разі встановлення ділових відносин з банком -   

забезпечення реалізації відносин у сфері банківських, інших фінансових послуг та електронних довірчих 

послуг, які регулюються Законом України «Про банки і банківську діяльність», Законом України «Про 

організацію формування та обігу кредитних історій», Законом України «Про цінні папери та фондовий 

ринок», Законі України «Про депозитарну систему України», Законом України «Про фінансові послуги та 

державне регулювання ринків фінансових послуг», Законом України «Про платіжні системи та переказ 

коштів в Україні», Законом України «Про фінансово-кредитні механізми та управління майном при 

будівництві житла та операції з нерухомістю», Законом України «Про електронні довірчі послуги», 

Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним 

шляхом, фінансування тероризму та фінансування поширення зброї масового знищення», Законом України 

«Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень», Законом України «Про іпотеку», Законом 

України «Про заставу», Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Положенням про 

здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженим постановою Правління Національного банку 

України від 19.05.2020  N 65, Положенням про кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг, 

внесених до Довірчого списку за поданням засвідчувального центру, затвердженим постановою Правління 

Національного банку України від 19.09.2019 № 116.  

 

 

 

 

 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T102297.html
mailto:info@fuib.com


 

 

 

 

ПРАВА СУБ’ЄКТА  ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ 

 

Відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних»  суб’єкт персональних даних маєте 

право: 

 

1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, 

місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних 

або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, 

встановлених законом; 

 

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема, інформацію про 

третіх осіб, яким передаються його персональні дані; 

 

3) на доступ до своїх персональних даних; 

 

4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, 

передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст 

таких персональних даних; 

 

5) пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх 

персональних даних; 

 

6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким 

володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є 

недостовірними; 

 

7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, 

пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на 

захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію 

фізичної особи; 

 

8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого або до суду; 

 

9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних; 

 

10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання 

згоди; 

 

11) відкликати згоду на обробку персональних даних; 

 

12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних; 

 

13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки. 

 

 

ОСОБИ, ЯКИМ ПЕРЕДАЮТЬСЯ  ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ 

 

При обробці персональних даних Банком  дотримуються всі принципи і вимоги до обробки і захисту персональних 

даних, передбачені законодавством України. 

АТ «ПУМБ» надає доступ до  персональних даних  працівникам АТ «ПУМБ» для виконання ними своїх трудових  

обов’язків, що пов’язані із залученням,  супроводженням процесу встановлення ділових відносин з клієнтами для 

надання банківських послуг,  обслуговуванням клієнтів, складанням обов’язкової статистичної звітності та 

реалізацією законних інтересів АТ «ПУМБ». 

Надання доступу до персональних даних іншим особам може відбуватись через поширення персональних даних  у 

випадках, визначених законом, в тому числі, але не виключно, при виконанні АТ «ПУМБ» дій в інтересах  клієнтів.  

Обробка персональних даних здійснюється з дотриманням режиму персональних даних, як інформації, яка захищена 

від розголошення третім особам. 

В Банку створені та забезпечуються  належні умови щодо захисту персональних даних фізичних осіб. Обробка  

персональних даних в період їх зберігання буде здійснюватися АТ «ПУМБ» в межах наданої згоди суб’єкта 

персональних даних. Обробка персональних даних для інших  цілей можлива виключно  у випадках та в порядку, 

передбачених законодавством України. 


