АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ФОРВАРД» здійснює обробку наданих Вами
персональних даних виключно з дотриманням вимог Закону України «Про захист
персональних даних».
Обробка Персональних даних фізичних осіб – Клієнтів Банку (ПІБ, адреса, телефон,
паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків, фінансова
інформація, інші дані, що добровільно надаються Суб‘єктом персональних даних)
здійснюється з метою проведення ідентифікації Клієнтів у відповідності до ст. 64 Закону
«Про банки і банківську діяльність» та Закону «Про запобігання та протидію легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та
фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
Персональні дані Клієнтів зберігаються в таблицях баз даних систем автоматизації
банківської діяльності, обробляються виключно з метою надання банківських послуг та
захищаються відповідно до вимог з інформаційної безпеки інформації, яка відноситься до
«банківської таємниці». Крім того, частково ці Персональні дані зберігаються у
паперовому вигляді в юридичних справах по обслуговуванню рахунків, в тому числі у
кредитних справах, договорах про надання банківських послуг та господарських
договорах.
Обробка Персональних даних Контрагентів Банку (ПІБ, адреса, телефон,
реєстраційний номер облікової картки платника податків, інші дані, що добровільно
надаються Суб‘єктом персональних даних), здійснюється з метою надання послуг Банку,
та згода на їх обробку визначається в договорах між Банком та Контрагентом, який
підписується власноручно представником Контрагента або уповноваженою особою
Контрагента на підставі довіреності.
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Підстави для обробки Персональних даних:
згода Суб'єкта персональних даних на обробку його Персональних даних;
дозвіл на обробку Персональних даних, наданий Володільцю персональних даних,
відповідно до Закону виключно для здійснення його повноважень;
укладення та виконання правочину, стороною якого є Суб'єкт персональних даних
або який укладено на користь Суб'єкта персональних даних чи для здійснення
заходів, що передують укладенню правочину на вимогу Суб'єкта персональних
даних;
захист життєво важливих інтересів Суб'єкта персональних даних;
необхідність виконання обов’язку Володільця персональних даних, який
передбачений Законом;
необхідність захисту законних інтересів Володільця персональних даних або Третьої
особи, якій передаються Персональні дані, крім випадків, коли потреби захисту
основоположних прав і свобод Суб’єкта персональних даних у зв’язку з обробкою
його даних переважають такі інтереси.

Захист Персональних даних в автоматизованій системі.
Право доступу до систем автоматизації банківської діяльності надається
працівникам Банку, в посадових інструкціях яких передбачено функції з обробки даних в
системі автоматизації банківської діяльності та які надали письмове зобов’язання щодо
нерозголошення Персональних даних.
Працівники Банку допускаються до обробки Персональних даних в системах
автоматизації банківської діяльності за умови виконання вимог з інформаційної безпеки
для обробки інформації з обмеженим доступом представлених в «Положенні про
інформацію з обмеженим доступом АТ «БАНК ФОРВАРД»».
Системи автоматизації банківської діяльності в процесі обробки Персональних
даних для досягнення мети їх обробки, мають вбудовані механізми захисту інформації від
несанкціонованого доступу для забезпечення ідентифікації та автентифікації
користувачів, цілісності електронних документів, реєстрації дій користувачів, управління
доступом користувачів до інформації.
Захист Персональних даних на паперових носіях.
До роботи з Персональними даними на паперових носіях допускаються лише
працівники, у посадових інструкціях яких передбачено відповідні функції та які надали
письмове зобов’язання щодо нерозголошення Персональних даних.
Документи, що містять Персональні дані, формуються у справи та передаються до
Відділу архіву Апарату Правління.
Двері у приміщення, де зберігаються Персональні дані на паперових носіях,
обладнуються замками. Персональні дані на паперових носіях зберігаються у шафах і
сейфах, що надійно зачиняються.

