ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ГРОШIФIНАНС "
Згода
Я даю згоду ТОВ «ГРОШІФІНАНС» на будь-які дії (операції) або
сукупність дій (операцій), які здійснюються з використанням засобів
автоматизації або без використання таких засобів із персональними
даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення,
зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, передача
(поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення,
знищення як ТОВ «ГРОШІФІНАНС», так і його контрагентів, їх
контрагентам та іншим третім особам з моїми персональними даними:
прізвище, ім'я, по батькові, дата, місце народження, вік, стать, адреса,
телефон, адреса електронної пошти, відомості про місце роботи і
посади, номер основного документа, що посвідчує особу, відомості про
дату видачі зазначеного документа і видав Його органі, а також іншої
зазначеної мною інформації дана згода дається мною для вчинення
третіми особами наступних дій (будь-яке з перерахованого):
* Контактів зі мною як з потенційним споживачем послуг для
просування послуг;
* Направлення мені кореспонденції на вказану поштову адресу
* Здійснення звернень за вказаними номерами телефону
* Здійснення відправки СМС-повідомлень на вказаний мобільний
телефон
* Здійснення відправки повідомлень по каналах Viber на вказаний
мобільний телефон
* Здійснення відправки електронних листів на вказану електронну
адресу
* на розсилку мені інформаційних повідомлень, в тому числі
рекламних, по мережах електрозв'язку;
* для інформування про нові послуги, перевірки актуалізації запиту,
погодження заявки, перевірки отримання інформації від ТОВ
"ГРОШІФІНАНС" та/або третьої особи.
Третя особа вважається такою, що отримала мою згоду за формою,
аналогічною цій формі згоди, а її найменування, адреса та номер
включаються до згоди з реєстру,. ТОВ "ГРОШІФІНАНС «та його
контрагенти, а також їх контрагенти та треті особи, можуть
використовувати автоматизацію для заповнення моєї згоди на обробку
персональних даних за цією формою, у зв'язку з чим кінцева згода
третій особі може бути автоматично заповнена моїми первісно
переданими ТОВ» ГРОШІФІНАНС" даними.
Я підтверджую, що:
1. Персональні дані свідомо і добровільно;
2. Дані, зазначені в анкеті, відповідають дійсності і коректні;
3. Згода дається на 5 (п'ять) років з можливістю одностороннього
відкликання в будь-який час наступним способом:
Направлення письмового повідомлення електронною поштою вказаною
на сайті.

