
ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ТА ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ 

§ 1 Конфіденційна інформація про фізичних осіб, які відвідують Інтернет-сайт 

www.credit365.ua (далі - Інтернет-сайт) а також їх персональні дані підлягають 

захисту згідно із Законами України "Про захист персональних даних" і "Про 

інформацію". 

§ 2 Власником персональних даних фізичних осіб, які відвідують Інтернет-cайт є 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АІА ФІНАНС ГРУП» (далі - 

Компанія) зареєстроване за адресою м. Київ, вул. Михайлівська 15/1 Літера Б, що 

здійснює господарську діяльність під комерційною назвою Credit365. 

§ 3 Інтернет-сайтом можуть користуватися виключно повнолітні особи згідно 

законодавства України. 

§ 4 У процесі реєстрації, яка проводиться за допомогою бланка, розміщеного на 

Інтернет-сайті, фізичні особи, які відвідують Інтернет-сайт, вказують свої 

персональні дані виключно в тому обсязі, в якому це необхідно для надання 

необхідних послуг (укладення договору). Персональні дані, зазначені в процесі 

реєстрації, захищені шифруванням за допомогою протоколу SSL (Secure Socket 

Layer). 

§ 5 Персональні дані, зазначені відвідувачами Інтернет-сайту, не підлягають 

розголошенню, за винятком обставин, визначених ст. 14 і ст. 16 Закону України «Про 

захист персональних даних». 

§ 6 Персональні дані, зазначені в процесі реєстрації не будуть зберігатися довше, ніж 

це необхідно для надання Компанією послуг (виконання умов договору), і не довше, 

ніж дозволяють норми чинного законодавства України. 

§ 7 Суб'єкт персональних має право отримувати інформацію про мету використання 

цих даних, а також вимагати їх видалення в передбачених вищевказаним Законом 

випадках. Суб'єкт персональних даних також має й інші права, зазначені в ст. 8 

Закону України "Про захист персональних даних". 

§ 8 Інформацію, що стосується обробки Компанією персональних даних (в тому числі 

можливості отримання доступу до них, вимоги їх поновлення або видалення) можна 
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отримати, зв'язавшись з відділом по роботі з клієнтами за номером телефону 

0 800 210 365 або на за email-адресою Компанії: info@credit365.ua. 

Сookie-файли використовуються з метою: 

1) адаптації змісту сторінок інтернет-сайтів до перевагам користувача, а також для 

оптимізації користування Інтернет-сторінкою; зокрема, ці файли дозволяють 

розпізнати комп'ютерний пристрій користувача, і, відповідно, вивести інтернет-сайт 

з урахуванням його індивідуальних потреб; 

2) збору статистики, яка допомагає зрозуміти, яким чином користувачі сайтів 

користуються інтернет-сайтами, що дозволяє поліпшити їх структуру та зміст; 

3) підтримання сесії користувача інтернет-сайту (після входу в систему), завдяки 

якій користувачеві не доводиться на кожній сторінці вводити ім'я користувача і 

пароль; 

4) показу користувачам рекламного змісту з урахуванням їх інтересів. 

У багатьох випадках програмне забезпечення для перегляду інтернет-сторінок 

(браузер) за замовчуванням допускає збереження Сookie-файлів на комп'ютерному 

пристрої користувача. Користувачі інтернет-сайту в будь-який час можуть змінити 

налаштування Сookie-файлів. Ці настройки можна, зокрема, змінити таким чином, 

щоб блокувати автоматичний запуск Сookie-файлів в налаштуваннях браузера або 

кожен раз інформувати про їх розміщення на комп'ютерному пристрої користувача 

будь-якого інтернет-сайту. Детальну інформацію про можливості та використанні 

Сookie-файлів можна потрапити через установки програмного забезпечення 

(браузер). Без внесення змін до настройки Сookie-файлів, вони будуть розміщені на 

комп'ютерному пристрої користувача, і таким чином, компанія буде зберігати 

інформацію на комп'ютерному пристрої користувача і отримувати доступ до цієї 

інформації. 

Відключення Сookie-файлів може обмежити користування деякими послугами на 

Інтернет-сайті, зокрема, тими, що вимагають входу в систему. У той же час 

відключення параметра прийому Сookie-файлів не позбавляє можливості читання 

або перегляду змісту інтернет-сторінок Інтернет-сайту, крім тих, які вимагають 

входу в систему. 



§ 9 Компанія залишає за собою право вносити зміни в зміст цієї ПОЛІТИКИ 

КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ТА ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ, публікуючи їх на 

Інтернет-сайті. 


