ПОЛІТИКА ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
Приватне акціонерне товариство «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БРІТІШ АВТО КЛАБ» (надалі
– Товариство) висловлює свою подяку Користувачам за відвідування і прояв інтересу до нашого
мобільного додатку та продуктів, які ми Вам пропонуємо. Захист конфіденційності персональних
даних Користувача при використанні мобільного додатку особливо важливий для Товариства. З
огляду на це, будь ласка, прийміть до відома наступну інформацію.
Надаючи нам Ваші персональні дані і набуваючи продукт через цей мобільний додаток, Ви
підтверджуєте, що ознайомилися та повністю розумієте положення цієї Політики захисту
персональних даних та Положення про обробку персональних даних Товариства і надаєте у
відповідності до чинного законодавства України свою безумовну згоду ПрАТ «СК «БРІТІШ АВТО
КЛАБ» на обробку (включаючи отримання від Вас та / або від будь-яких третіх осіб, з урахуванням
вимог чинного законодавства України) Ваших персональних даних (ПІБ, адреса, реєстраційний
номер автомобіля, номери телефонів, факсів, адреси електронної пошти та інша контактна
інформація) для цілей (укладення договору, врегулювання збитків, прийняття рішень чи вчинення
інших дій, що породжують юридичні наслідки щодо Вас або інших осіб, надання Вам інформації
про дії Товариства).
Дана згода дається на будь-яку дію (операцію) або сукупність дій (операцій), що
здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з
персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання,
уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передача (поширення, надання, доступ, в тому
числі передача третім особам з правом обробки ними Ваших персональних даних, а саме:
•
•

•
•
•
•

страхові брокери та страхові агенти;
колл (контакт)-центри, банки - сервісні компанії, які надають послуги в рамках
обслуговування договорів страхування (включаючи збір страхових премій, консультування
клієнтів, внесення змін до договорів страхування або їх розірвання за дорученням однієї зі
сторін договору);
ассистантські компанії, експертні організації, оцінювачі, детективи та інші особи, які беруть
участь у врегулюванні збитків;
телекомунікаційні компанії;
юридичні фірми;
перестрахувальники / співстраховики,

з правом обробки ними Ваших персональних даних), знеособлення, блокування, видалення,
знищення персональних даних, транскордонна передача персональних даних не довше, ніж цього
вимагають цілі їх обробки. Зазначені вище особи мають право на свій розсуд використовувати при
обробці Ваших персональних даних автоматизований, механічний, ручний та будь-який інший
спосіб.
ЗБЕРІГАННЯ ТА ЗНИЩЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
Ми вживаємо всіх необхідних заходів безпеки для захисту Ваших персональних даних при
їх зберіганні, в тому числі заходи захисту від несанкціонованого доступу, зміни або видалення.
Товариство забезпечує безпечну передачу персональних даних та фінансової інформації, а саме:
•
•
•

До Ваших персональних даних мають доступ тільки ті співробітники, яким необхідно
використовувати Ваші персональні дані для зазначених у цій політиці цілях;
Ми не будемо використовувати Ваші персональні дані в маркетингових цілях без Вашої
попередньої згоди;
Ми будемо використовувати ваші персональні дані для розсилки новин виключно в тому
разі, якщо Ви висловили свою згоду на це.

Ваші персональні дані не будуть оброблятися довше, ніж це необхідно для цілей, для яких
вони були отримані, відповідно до вимог чинного законодавства або цієї Політики.
Товариство застосовує належні адміністративні, технічні запобіжні заходи щодо захисту
Персональних даних від випадкового чи не законного розповсюдження, несанкціонованого
розголошення, зловживань та будь-яких інших незаконних дій щодо обробки Персональних даних,
що знаходяться в розпорядженні Товариства.

