STARKASA. Політика конфіденційності та захисту персональних даних
І. Загальні положення
1.Рішення STARKASA належить на праві власності ТОВ "ОПТІДАТА", код ЄДРПОУ
39693067 (далі – Компанія). Надання прав використання Рішення STARKASA на сайті
https://kasa.kyivstar.ua та в мобільному застосунку STARKASA / STARKASA.MARKET (даліЗастосунок) належить ТОВ «Фінансова компанія «Сучасні розрахункові системи», код
ЄДРПОУ 38909619 (далі – Фінансова Компанія).
Всі об'єкти права інтелектуальної власності, які містяться на сайті
https://kasa.kyivstar.ua та мобільний застосунок STARKASA / STARKASA.MARKET, окрім
випадків, коли про це окремо зазначено, належать праву власності Компанії.
2. Дана Політика конфіденційності є комплексом правових, адміністративних,
організаційних, технічних та інших заходів, які вживає Фінансова компанія з метою
забезпечення конфіденційності та захисту персональних даних фізичних осіб –
споживачів/суб’єктів господарювання (далі - Користувач), які є користувачами
Сайту/Застосунку, окрім випадків, коли така інформація особисто та свідомо розголошується
Користувачем Сайту/Застосунку.
3. Метою впровадження Політики конфіденційності та захисту персональних даних є
недопущення публічного доступу та розголошення інформації, власником якої є Користувач.
4. Фінансова Компанія забезпечує захист персональних даних від випадкових втрат або
знищення, від незаконної обробки, у т.ч. незаконного знищення чи доступу до них, а також
вживає всіх можливих заходів з метою забезпечення виконання заходів, передбачених даним
розділом Політики конфіденційності.
ІІ. Завантаження та використання мобільного застосунку
1. Користувач, завантажуючи Застосунок, погоджується на вказані умови в редакції на
момент завантаження.
2. Компанія залишає за собою право оновлювати умови використання
Сайту/мобільного застосунку, попередивши про це на сайті та у застосунку (при оновленні
застосунку).
3. У разі, якщо Користувач не погоджується з умовами використання, він зобов’язаний
припинити його використання та видалити застосунок.
IIІ. Доступ до персональних даних
1. Користувач, користуючись рішенням STARKASA та послугами, для надання яких
створений Сайт/Застосунок, з метою реалізації функцій та завдань Сайту/Застосунку та інших
цілей, пов'язаних з цивільно-правовими відносинами між Фінансовою Компанією та
Користувачем, надає Фінансовій Компанії дозвіл на збирання, накопичення, обробку,
зберігання та використання (в тому числі з використанням автоматизованих засобів)
персональних даних, власником яких він являється.
1.1. Користувач, користуючись рішенням STARKASA та послугами, для надання яких
створений Сайт/Застосунок, з метою реалізації функцій та завдань Сайту/Застосунку та інших
цілей, пов'язаних з цивільно-правовими відносинами між Фінансовою Компанією та
Користувачем, надає Фінансовій Компанії дозвіл на передачу власних персональних даних
третім особам
2. Згода Користувача, яка надається Фінансовій Компанії на збирання, обробку,
зберігання та використання (в тому числі з використанням автоматизованих засобів)
персональних даних та їх передачу третім особам оформлюється шляхом проставлення

Користувачем відмітки про надання дозволу на збирання, накопичення, обробку, зберігання та
використання своїх персональних даних на сайті https://kasa.kyivstar.ua.
3. До персональних даних, доступ до яких Користувач надає дозвіл Фінансовій
Компанії на збирання, накопичення, обробку, зберігання та використання (в тому числі з
використанням автоматизованих засобів) входить:
а) прізвище, ім'я, по-батькові;
б) номери засобів зв'язку (телефон, e-mail);
в) інша інформація, яка самостійно вноситься Користувачем.
ІV. Строк та місце зберігання Персональних даних
1. Персональні дані, доступ до яких Користувач надає Фінансовій Компанії на
збирання, накопичення, обробку, зберігання та використання зберігаються безстроково, якщо
інше не встановлено законодавством України або волевиявленням Користувача.
2. Місцезнаходження Фінансової Компанії: 01001, місто Київ, провулок Рильський,
будинок 3, офіс 36.
3. Всі пропозиції або питання по цій Політиці конфіденційності слід повідомляти
Фінансовій Компанії за допомогою контактів, вказаних на Сайті https://mss-fc.com.ua/.

V. Права Користувача
1. Користувач, відносно власних персональних даних, які надаються Фінансовій
Компанії для збирання, накопичення, обробку, зберігання та використання має право:
1.1. Знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету
їх обробки, місцезнаходження Фінансової Компанії;
1.2. отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних;
1.3. на доступ до своїх персональних даних;
1.4. пред'являти вмотивовану вимогу Фінансовій Компанії із запереченням проти
обробки своїх персональних даних;
1.5. пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних
даних;
1.6. на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати,
знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх
наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь,
гідність та ділову репутацію фізичної особи/суб’єкта господарювання;
1.7. звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини або до суду;
1.8. відкликати згоду на обробку персональних даних;
1.9. бути ознайомленим з механізмом автоматичної обробки персональних даних.
VI. Відповідальність
1. Користувач погоджується з тим, що використовує Сайт/Застосунок добровільно
та на власний ризик.
2. Фінансова Компанія не є стороною правовідносин, які виникають між
Користувачем і органами державної фіскальної служби України та між Користувачами і
Покупцями товарів/послуг.
3. Фінансова Компанія не несе відповідальності за достовірність введених
Користувачем даних на Сайті /у Застосунок. Фінансова Компанія не несе відповідальності за

прямі чи не прямі збитки, що може нести Користувач у зв’язку із введенням даних у застосунок
як ПРРО або у зв’язку з технічними перебоями роботи додатку TapXPhone.
4. Фінансова Компанія несе відповідальність в порядку та на умовах, що визначені
чинним в Україні законодавством, за порушення захисту персональних даних від випадкових
втрат або знищення, від незаконної обробки, у т.ч. незаконного знищення, перекручування чи
доступу до них.
5. Користувач несе повну відповідальність за точність та повноту введення даних
та збереження цих даних. Користувач несе відповідальність за дотримання законодавства, в
тому числі і податкового.
6. Користувач зобов’язаний ознайомити з цими умовами інших осіб, які за згодою
Користувача використовують застосунок (зокрема касири).
VII. Розкриття конфіденційної інформації та Персональних даних
1. Фінансова Компанія звільняється від обов'язку дотримання Політики
конфіденційності стосовно Персональних даних Користувача у випадку, якщо Користувач
самостійно публічно розголошує персональні дані.
2. Фінансова Компанія має право поширювати персональні дані Користувача у
випадку якщо інформація, отримана зі складу персональних даний є суспільно необхідною,
тобто є предметом суспільного інтересу, і право громадськості знати таку інформацію
переважає потенційну шкоду від її поширення.
3. Фінансова Компанія не несе відповідальності за використання Користувачем
стороннього ПЗ та бібліотек, за шкоду або збитки, яких зазнав Користувач або треті особи в
результаті невірного розуміння або нерозуміння умов цієї Політики конфіденційності,
інструкцій або вказівок про порядок використання рішення STARKASA, порядку розміщення
даних та інших технічних питань.
VIII. Знищення та видалення персональних даних
Персональні дані, доступ до яких Користувач надає Фінансовій Компанії на
збирання, накопичення, обробку, зберігання та використання підлягають видаленню або
знищенню у разі:
8.1. припинення правовідносин між Користувачем та Фінансовою Компанією;
8.2. набрання законної сили рішенням суду щодо видалення або знищення
персональних даних;
8.3. видання відповідного припису Уповноваженого або визначених ним посадових
осіб секретаріату Уповноваженого.
IX. Податки та платежі
1. Фінансова Компанія та Сайти/Застосунок рішення STARKASA не виступають
податковим агентом, посередником чи іншим суб’єктом податкових правовідносин
Користувача і держави.
2. Виключно Користувачі відповідальні за сплату усіх податків та зборів, які
підлягають сплаті відповідно до чинного законодавства України, а також за правильність
ведення податкового обліку.

