Витяг з договору публічної оферти на прокат автомобіля (каршерінг)
Персональні дані
1.1. Користувач/Наймач надає згоду на обробку Наймодавцем наданих їм (а також отриманих
від будь-яких третіх осіб) своїх персональних даних: ПІБ, дата, місяць і рік народження,
місце народження, серія і номер документа, що засвідчує особу (паспорта або іншого його
замінює), відомості про адресу реєстрації за місцем проживання, дані водійського
посвідчення, контактні дані, в тому числі (Але не обмежуючись) номер телефону, адреса
електронної пошти, дані про наявність (відсутність) медичних протипоказань до
використання транспортного засобу, біометричні дані (фотографії), дані про місце роботи,
посаду, також інші персональні дані, і підтверджує, що, даючи таку згоду, діє з власної волі
і в своїх інтересах.
1.2. Згода на обробку персональних даних дається Користувачем/Наймачем для цілей
укладання та виконання цієї Угоди, надання додаткових послуг, участі в проведених
Наймодавцем акціях, опитуваннях, дослідженнях (включаючи, але не обмежуючись
проведенням опитувань, досліджень за допомогою електронної, телефонного та
стільникового зв'язку), прийняття рішень або здійснення інших дій, що породжують
юридичні наслідки щодо Користувача/Наймача або інших осіб, розуміння
Користувачем/Наймачем інформації про надавані Наймодавцем послуги.
1.3. Обробка персональних даних Користувача/Наймача здійснюється Наймодавцем в обсязі,
який необхідний для досягнення кожної з перерахованих вище цілей, наступними
можливими способами: збір, запис (в тому числі на електронні носії), систематизація,
накопичення, зберігання, складання переліків, маркування, уточнення (оновлення, зміна),
витяг, використання, передача (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування,
видалення, знищення, транскордонна передача персональних даних, отримання
зображення шляхом фотографування, а також здійснення будь-яких інших дій з
персональними даними Користувача/Наймача з урахуванням чинного законодавства
України. Обробка здійснюється як за допомогою засобів автоматизації, так і без
використання таких засобів.
1.4. Користувач/Наймач підтверджує, що надана їм згода на обробку персональних даних діє
безстроково з моменту надання цих даних Користувачем/Наймачем Наймодавцю.
1.5. Користувач/Наймач має право відкликати свою згоду на обробку персональних даних
шляхом подання відповідного письмового повідомлення Наймачу не менш ніж за 60
(шістдесят календарних) днів до моменту відкликання згоди, при цьому
Користувач/Наймач визнає і розуміє, що доступ до користування Сервісами Сайту і
Мобільного Додатку GetmanCar, не буде надаватися Наймодавцем з того моменту, коли
Наймодавець втратив можливість обробляти персональні данні користувача. Письмова
заява може бути подана по електронній пошті info@getmancar.com.ua.
1.6. Користувач/Наймач визнає і підтверджує, що в разі необхідності надання персональних
даних для досягнення зазначених вище цілей третій особі (в тому числі уповноваженим
державним органам), а так само як при залученні третіх осіб до виконання робіт (надання
послуг), передбачених Договором, передачі Наймодавцем належних їй функцій і
повноважень іншій особі (відступлення, в тому числі для розгляду можливості поступки і
прийняття рішення про передачу, стягненню заборгованості та ін.), Наймодавець має
право, без отримання додаткової згоди з боку Користувача/Наймача, розкривати для
здійснення вищевказаних дій інформацію про Користувача/Наймача в необхідному обсязі
таким третім особам, їх агентам і іншим уповноваженим ними особам, а також
представляти таким особам відповідні документи, що містять таку інформацію, з
дотриманням вимог чинного законодавства України.
1.7. Користувач/Наймач визнає і підтверджує, що згода на обробку персональних даних
Користувача/Наймача вважається виданою ним будь-яким третім особам, з урахуванням
відповідних змін, і будь-які такі треті особи мають право на обробку персональних даних
на підставі цієї згоди.

1.8. Користувач/Наймач визнає і підтверджує, що в разі розгляду Наймодавцем питань
поступки прав по укладеним з Користувачем/Наймачем угодами, згода на передачу його
персональних даних та даних про його угодах третім особам - потенційний Цесіонарій для
вирішення ними питання про укладення з Наймодавцем договору цесії - вважається
наданим Користувачем/Наймачем, Наймодавцеві. У разі поступки прав по цієї Угоди,
Наймодавець має право не направляти Користувачеві/Наймачеві повідомлення про це.
1.9. Користувач/Наймач дає свою згоду на отримання від Наймодавця рекламних повідомлень,
що містять рекламу товарів і послуг, що реалізуються Наймодавцем та/або її партнерами
та/або іншими третіми особами, на адресу електронної пошти і номер мобільного
телефону (включаючи прив'язані до нього акаунти в месенджерах WhatsApp, Viber,
Telegram та ін.), зазначені Користувачем/Наймачем в процесі реєстрації, а також інші
адреси електронної пошти і номери мобільних телефонів (включаючи прив'язані до них
акаунти в месенджерах WhatsApp, Viber, Telegram та ін.), повідомлені
Користувачем/Наймачем, Наймодавцеві відповідно до цього Договору. У разі, якщо
Користувач/Наймач звертається до Наймодавця з вимогою припинити поширення в його
адресу рекламних повідомлень, Наймодавець зобов'язується негайно припинити таке
поширення відносно Користувача/Наймача, який звернувся з відповідною вимогою.
1.10.
Користувач/Наймач дає згоду на списання Наймодавцем або залученим за
доручення Наймодавця агентом (Платіжною системою) грошових коштів з своєї банківської
картки в рахунок погашення будь-яких платежів, передбачених Договором в
безакцептному порядку, без отримання додаткової згоди Користувача/Наймача, в тому
числі, таким чином списуються винагороди за надання Сервісу GetmanCar, штрафи, пені,
відшкодування збитків, витрати і витрати Наймодавця, що виникають у зв'язку з
невиконанням або неналежним виконанням Договору, суми додаткових страховок, суми
франшизи, інші суми у випадках, передбачених чинним законодавством та Договором.
1.11.
Користувач/Наймач дає свою згоду на здійснення Наймодавцем записів розмов
Користувача/Наймача зі Службою підтримки і надання такого запису третім особам.
1.12.
Користувач/Наймач дає свою згоду на те, щоб Наймодавець та/або його партнери
(платіжні системи) протягом терміну дії Угоди зберігали дані банківського рахунку та/або
банківської карти Користувача/Наймача, за допомогою яких Користувач/Наймач
здійснюють оплату Сервісу GetmanCar.

