Згода на обробку персональних даних для відвідувачів
офіційного Веб-сайту АТ «БАНК АЛЬЯНС»
Продовжуючи роботу на офіційному Веб-сайті АТ «БАНК АЛЬЯНС», Я надаю
беззаперечну згоду АТ “БАНК АЛЬЯНС” (Україна, м. Київ, 04053, вул. Січових Стрільців,
50) на автоматизовану обробку моїх персональних даних (файли cookie: відомості про дії
користувача на Веб-сайті, відомості про обладнання користувача, дата і час сесії), в т.ч. з
використанням метричних програм Google Analytics, Firebas Google, Tune, Amplitude,
сегмент, з вчиненням дій: збір, запис, систематизація, накопичення, зберігання, уточнення
(оновлення, зміна), використання, знеособлення, блокування, видалення, знищення,
передача (надання інформації, надання доступу до інформації), в тому числі
транскордонна, партнерам АТ “БАНК АЛЬЯНС”, які надають сервіс за вищевказаними
метричними програмами. Обробка персональних даних здійснюється з метою поліпшення
роботи Веб-сайту, вдосконалення продуктів і послуг Банку, визначення найбільших
переваг користувача.
Згода діє з моменту її надання та протягом всього періоду використання Веб-сайту
АТ «БАНК АЛЬЯНС».
У разі відмови від обробки персональних даних метричними програмами Я
проінформований про можливість відключити процес використання файлів cookie в
налаштуваннях браузера.
Умови та принципи обробки персональних даних
АТ “БАНК АЛЬЯНС” дуже серйозно ставиться до питань конфіденційності та
безпеки інформації. Захист ваших персональних даних - один з наших ключових
пріоритетів.
Ми обробляємо Ваші персональні дані, зібрані на законних підставах і в рамках
чітко сформульованих цілей, характерних для взаємодії АТ “БАНК АЛЬЯНС” з усіма
сторонами:
— клієнтами, потенційними клієнтами, їх родичами або представниками;
— контрагентами і партнерами (як існуючими, так і потенційними);
— співробітниками (включаючи їх родичів) і здобувачами.
Ми можемо збирати персональні дані, інформацію про переваги, вчинених діях і
транзакціях тощо за допомогою офіційного Веб-сайту і мобільних додатків АТ “БАНК
АЛЬЯНС” для заздалегідь визначених і законних цілей.
Ми можемо передавати ваші персональні дані, в тому числі в тому числі іноземним
суб'єктам відносин (за умови забезпечення відповідною державою належного захисту
персональних даних у випадках, встановленим Закон України «Про захист персональних
даних» або міжнародним правом).
Ми поважаємо Ваші права і свободи, зокрема, пов'язані з питаннями обробки Ваших
персональних даних.
З питаннями, пов'язаними з обробкою персональних даних, звертайтеся за адресою
alliancebank@alliancebank.org.ua або за телефоном +38 (044) 224-66-76.

