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I.3АгАльнI положЕння
1. Щя Полiтика конфiденцiйностi, KpiM iншого визнача€ порядок отримання та захисту
конфiденцiЙноI iнформацii, персональних даних, якi стають вiдомi ТOВ (МIЛОАН> (далi -
Товариство) в процесi взасмодii з фiзичними особами - користувачами веб-сайту
Товариства (надалi - Користувач, Користувачi).
Веб-саЙт - ве6-сайт Товариства розмiщений в мережi IHTepHeT та публiчно доступний
за адресою https://miloan.ua або через вiдповiдниЙ мобiльний додаток та/або ве6-сайт
Товариства розмiщений в мережi IHTepHeT та публiчно доступний за адресою
https://tengo.ua, або через вiдповiдний мобiльний додаток та/або веб-сайт Товариства,
розмiщениЙ в мережi iHTepHeT та публiчно доступний за адресою https://amigo.com.ua
або через вiдповiдний мобiльний додаток (далi разом - Ве6-сайт). В подальшому, в
залежностi вiд конкретного застосування пiд веб-саЙтом, саЙтом може розумiтись як
Bci вказанi в цьому абзацi веб-сайти так i будь-який з них.
2. Товариство е фiнансовою установою, що здiйснюс дiяльнiсть з надання коштiв у
позику в тому числi i на умовах фiнансового кредити фiзичним особам
позичальникам/споживачам.
3. Товариство е володiльцем отриманих персональних даних Користувачiв та
здiЙснюе iх захист вiдповiдно до закону Украiни <Про захист персональних даних)),
4. Товариство вжива€ Bci залежнi вiд нього органiзацiйнi та технiчнi заходи для
3ахисту iнформацii Користувача вiд неправомiрного доступу TpeTix осiб, використання,
копiювання та розповсюдження.

II. ВИКОРИСТАННЯ ФАЙЛIВ СООНе
5. Файл cookie - це текстовий файл або файли, що мiстять невеликий обсяг
iнформацii, якi надсилаються ве66раузеру i зберiгаються на пристроi користувача..Що
таких пристроiв можна вiднести комп'ютер, мобiльний телефон, або iнший пристрiй, за
допомогою якого Користувачi (фiзичнi особи як су6'екти персональних даних)
вiдвiдують Веб-сайт Товариства. Файли cookie можуть бути вiчними (вони називаються
постiйними файлами cookie) i зберiгатися в комп'ютерi, поки користувач iх не
видалить, або тимчасовими [TaKi фаЙли cookie називаються сесiйними), тобто
зберiгаються тiльки до закриття браузера, KpiM того, файли cookie подiляються на
ocHoBHi (вони встановлюються безпосередньо вiдвiдуваним Веб-саЙтом Товариства) i
cTopoHHi (встановлюються iншими веб-сайтами).
6. Товариство дбае про cBoix користувачiв i намага€ться зробити перебування на Ве6-
саЙтi Товариства максимально комфортним. flля цього Товариству необхiдно за
допомогою фаЙлiв cookie проаналiзувати поведiнку, переваги й iнтереси користувача.
ТакиЙ аналiз допомага€ Товариству полiпшити досвiд взасмодiТ Користувачiв з Веб-
саЙтом Товариства, визначити наЙбiльш зручний iнтерфейс i навiгацiю cepBiciB,
оцiнити ефективнiсть розмiщеноi маркетинговоi iнформацii.



7, Су6'ект персональних даних в будь-який час може припинити використання файлiв
cookie на Ве6-сайтi, встановивши вiдповiднi налаштування в iнтернет-6раузерi, яким
BiH користусться, i, вiдповiдно, може таким чином постiЙно вiдмовлятись вiд
встановлення файлiв cookie. Бiльше того, встановленi ранiше файли cookie можуть бути
видаленi в будь-який час через iнтернет-браузер або за допомогою iнших програм. Ще

можливо здiйснити у Bcix популярних lнтернет-браузерах. Якщо Користувач деактиву€
встановлення файлiв cookie у браузерi, яким BiH користу€ться, не Bci функцiI Веб-сайту
можуть бути доступнi у повному обсязi.

III.3БИРАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ДАНИХ I IНФОРМАЦIi
8. Веб-сайт Товариства збирас низку загальних даних та iнформацiю, коли суб'скт
персональних даних або автоматична система заходить на ве6-сайт. Можуть збиратись
наступнi данi: види й BepciT браузерiв, що використовуються; операцiйна система
Користувача, який вiдвiдуе сайт; ве6-сайт, з якого здiйснюеться доступ на Веб-сайт
Товариства; пiд-сайти; дата та час входу на Веб-сайт; IР-адреса; геолокацiя; провайдер
доступу до мережi IHTepHeT користувача; та будь-якi iншi подiбнi данi та iнформацiя.
При використаннi Веб-сайту Користувач погоджу€ться, що Товариство ма€ право
збирати зазначенi данi. Згода використання Товариством Bcix категорiй файлiв cookie
нада€ Користувачу можливiсть отримання повнофункцiонального використання Bcix

роздiлiв Веб-сайту Товариства.
9. Використовуючи цi загальнi данi та iнформацiю, Товариство не робить нiяких
висновкiв про суб'екта персональних даних. Щя iнформацiя радше потрiбна для того,
щоб коректно вiдобразити iнформацiю на Веб-сайтi; оптимiзувати контент Ве6-сайту, а
також його просування; забезпечити тривале функцiонування iнформацiйних систем i
Веб-сайту; а також надати правоохоронним органам iнформацiю, необхiдну для
проведення кримiнального провадження у справах про кiбератаки. Тому Товариство
аналiзуе зiбранi в aHoHiMHoMy режимi данi й iнформацiю з метою ведення статистики,
для покращення захисту даних i пiдвищення iнформацiйноi безпеки, а також для
забезпечення оптимального рiвня захисту персональних даних, якi ми оброблясмо.

IV. ВЗА€МОДШ ВЕБ-САЙТУ З IНШИМИ РЕСУРСАМИ
10. При використаннi Користувачем Ве6-сайту на його cTopiHKax можуть бути
присутнiми коди iнших iHTepHeT pecypciB i TpeTix осiб, в результатi чого TaKi iHTepHeT

ресурси i TpeTi особи отримують данi Користувача. Отже, цi iнтернет-ресурси можуть
отримувати i обробляти iнформацiю, про те, що Користувач вiдвiдав цi сторiнки, а
також iншу iнформацiю, яку передае браузер Користувача,
11. Використовуючи Веб-сайт, Користувач нада€ свою згоду на збiр та обробку його
даних третiми особами, чиi коди можуть бути присутнi на Веб-сайтi Товариства
(наприклад, аналiтичнi системи (Google Analytics тощо).
12. Веб-аналiтика дозволя€ збирати та аналiзувати данi про поведiнку вiдвiдувачiв веб-
сайтiв. CepBic веб-аналiзу збирае, зокрема, данi про веб- сайт, з якого особа заходить на
вiдповiдний сайт (так званий реферер), npo те, якi пiдсторiнки вiдвiдував користувач,
або як часто та протягом якого часу переглядалась пiдсторiнка. Ве6-аналiтика
здебiльшого використовуеться для оптимiзацii Веб-сайту, а також для здiйснення
аналiзу економiчноТ ефективностi реклами в мережi IHTepHeT.
13. На Веб-сайтi Товариства можуть використовуватись кнопки/банери для доступу до
соцiальних мереж та додаткiв-месенджерiв, за допомогою яких Користувачi можуть
подiлитися посиланням на Веб-сторiнку Товариства або зробити електронну закладку,
а також кнопки/6анери для активацiI cTopoHHix Bed-cepBiciB для вiдображення
зображень, перегляду вiдео або органiзацii голосувань/опитувань. Такими ве6-
сервiсами можуть бути додаток Google Play та Арр Store. У свою чергу Товариство не
може перешкоджати збору такими веб-сайтами або зовнiшнiми доменами iнформацiТ
про те, як використову€ться змiст Веб-сайту Товариства.
l4. Веб-сайт може мiстити посилання на iншi сайти. TaKi посилання наведенi виключно
для iнформацiйних цiлей та допомагають Товариству найбiльш повно розкрити



iнформацiю або iлюструють розмiщений матерiал. Товариство не несе вiдповiдальностi
за полiтику конфiденцiйностi або змiст цих сайтiв.

V. ЗВОРОТНИЙ КОНТАКТ ЧЕРЕЗ ВЕБ-САЙТ
15. На Ве6-сайтi Товариства зазначено KoHTaKTHi данi для швидкого електронного
зв'язку з Товариством, а також контакти для прямого зв'язку, включаючи адреса
електронноi пошти. Якщо суб'ект персональних даних зв'язуеться з Товариством за
допомогою електронноi пошти або форми зворотного зв'язку, персональнi данi,
переданi суб'ектом персональних дани& зберiгаються автоматично. TaKi персональнi
данi, що передаються суб'ектом персональних даних Товариству добровiльно,
зберiгаються з метою подальшоi обробки або для зв'язку з су6'ектом персональних
даних.

vI. рЕ€стрАцIя нА вЕБ_сАЙтI
lб. Користувач, що мае HaMip отримати фiнансовi послуги Товариства та ре€стру€ на
Ве6-сайтi Товариства особистий кабiнет, як суб'ект персональних даних, нада€
Товариству згоду на обробку Товариством cBoix персональних даних, тобто вчинення
таких дiй: збiр, систематизацiя, накопичення, зберiгання, уточнення [оновлення,
змiну), використання, розповсюдження (у тому числi передачу), знеособлення,
блокування, знищення персональних даних, у т.ч. з використанням iнформацiйних
(автоматизованих) систем,
17. Персональнi данi (вiдомостi) Користувача включають в себе (але не обмежуються)
наступну iнформацiю: - ПIБ, - стать, - дату i мiсце народження, - мiсце ресстрацiТ та мiсце
фактичного проживання, - РНОКПП, - данi документа, що посвiдчуе особу, - вiдомостi
про ocBiTy, - вiдомостi про фiнансовиЙ, маЙновиЙ стан, - iншу iнформацiю, яку
Товариство вимага€ в зв'язку з тим, що Користувач вчиняе дii для отримання кредиту у
Товариства, зокрема ре€стру€ особистий кабiнет на Веб-сайтi Товариства.
18. Бiльш детальнi вiдомостi про склад персональних даних, мету ix обробки, права та
обов'язки Товариства i Користувача, умови передачi даних Користувача TpeTiM особам,
тощо, визначаються згодою на обробку персональних даних, згодою на отримання та
передачу iнформацii, зокрема такоi, що склада€ кредитну iсторiю, якi Користувач надае
Товариству при реестрацii особистого кабiнету та оформленнi заяви на кредит,
Правилами надання коштiв у позику, в тому числi на умовах фiнансового кредиту,
розмiщених на Ве6-сайтi Товариства та умовами укладеного Користувачем кредитного
договору.
19. 06робка персональних даних здiйснюеться вiдповiдно до норм закону Украiни
<Про захист персональних даних>, закону Украiни <Про запобiгання та протидiю
легалiзацii (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню
тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброi масового знищення>, внутрiшнiх
положень Товариства.
20. Користувач ма€ право на отримання вiд Товариства iнформацii щодо cBoix
персональних даних та щодо фiнансових послуг, що надаються Товариством.

vII.3MIHA полIтики
2|. Користувач, користуючись Веб-сайтом Товариства, прийняв умови цiеi ПОЛIТИКИ
КОНФIДЕНЦIЙНОСТI, враховус та згоден з тим, що дана ПОЛIТИКА КОНФIДЕНЦIЙНОСТI
може час вiд часу змiнюватися. Змiни, що вносяться до ПОЛIТИКИ КОНФIДЕНЦIЙНОСТI,
публiкуються на Ве6-Сайтi Товариства.




