Згода Учасника Акції «Тримай ритм життя з карткою Visa від Банку «Південний»!»
на обробку його персональних даних.
Фактом проставлення відповідної відмітки у формі реєстрації для участі в Акції «Тримай
ритм життя з карткою Visa від Банку «Південний»!» (надалі – «Акція») та фактом участі в Акції,
Учасник добровільно надає Ініціатору та Виконавцю, як володільцям персональних даних,
безумовну згоду на збір та обробку своїх наданих в рамках Акції персональних даних, а саме
оригінал паспорта громадянина України, оригінал реєстраційного номеру облікової картки
платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про
це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті/запис в електронному
безконтактному носії або в паспорті проставлено слово "відмова"), надалі – «Дані», на строк, з
метою та в обсязі, необхідному для організації та проведення Акції, вручення Заохочень Акції,
сплати/утримання всіх необхідних податків і зборів, пов’язаних з врученням Заохочень Акції та
надання звітності перед контролюючими органами відповідно до Офіційних правил Акції та
законодавства України.
Зазначена вище згода, включає згоду на збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання,
зміну, використання, знищення Даних, а також їх внесення Даних до баз даних, поширення та
передачу Даних будь-яким способом, визначеним Ініціатором третім особам та згоду на доступ до
таких даних вказаних Ініціатором третіх осіб.
Учасник, шляхом проставляння відповідної відмітки про згоду на обробку Даних
погоджується та підтверджує, що він повідомлений та знає про джерела збирання,
місцезнаходження Даних, мету їх обробки, місцезнаходження володільця Даних, про осіб, яким
передаються Дані, а також про механізм автоматизованої обробки його персональних даних та знає
свої права, як суб’єкта персональних даних відповідно до законодавства України.
Учасник Акції має право відкликати згоду на обробку його персональних даних, шляхом
направлення електронного листа у довільній формі на адресу i.melnichuk@ecopay.com.ua . У разі
відкликання згоди на обробку Даних Учасник не допускається до подальшої участі у Акції.

