
Інфармацыя, якая прадастаўляецца суб'екту асабістых дадзеных у 

адпаведнасці з артыкулам 5 Закона Рэспублікі Беларусь ад 07.05.2021 № 99-З «Аб 

абароне персанальных дадзеных» (далей - Закон № 99-З) да атрымання згоды ад 

суб’екта на апрацоўку яго асабістых дадзеных 

 

1. Аператар - ААТ Белгазпрамбанк (далей - Банк), юрыдычны адрас: г. Мінск, вул. 

Прытыцкага 60/2. 

2. Апрацоўка персанальных дадзеных, для якіх неабходна згода суб'екта асабістых 

дадзеных, ажыццяўляецца з мэтамі: 

  2.1. інфармавання суб'екта па пытаннях, звязаных з выкананнем, абслугоўваннем, 

суправаджэннем, спыненнем заключэння дамовы з Банкам; 

  2.2. вядзення статыстыкі аб карыстальніках афіцыйнага сайта банка, сайтаў, 

звязаных з прадуктамі і паслугамі Банка. 

3. Спіс асабістых дадзеных, на апрацоўцу якіх даецца згода суб'екта асабістых 

дадзеных: 

прозвішча, імя, імя па-бацьку; 

персанальны нумар мабільнага тэлефона; 

адрас электроннай пошты. 

 

Згода на апрацоўку персанальных дадзеных дзейнічае на працягу трох месяцаў з 

даты яе прадастаўлення з мэтай інфармавання суб'екта па пытаннях, звязаных з 

выкананнем, абслугоўваннем, суправаджэннем, спыненнем заключэння дамовы з Банкам, і 

дзесяць гадоў – з мэтай вядзення статыстыкі аб карыстальніках афіцыйнага сайта банка, 

сайтаў, звязаных з прадуктамі і паслугамі Банка. 

4. Апрацоўка асабістых дадзеных суб'екта, на якую запытваецца згода, здзяйсняецца 

з удзелам упаўнаважаных асоб, якія прыцягваюцца на ўмовах, прадугледжаных Законам № 

99-З. 

Актуальны спіс упаўнаважаных асоб, якія прыцягваюцца для мэтаў, названых у 

гэтай інфармацыі, размешчаны на афіцыйнай старонцы Банка 

https://belgazprombank.by/bel/about/o_bank/obrabotka-dannykh-polzovatelya/.  

5. У адпаведнасці з Законам № 99-З згода суб'екта асабістых дадзеных даецца для 

апрацоўкі, гэта значыць для любога дзеяння або набору дзеянняў, здзейсненых з асабістымі 

дадзенымі, у тым ліку збор, сістэматызацыя, захоўванне, змяненне, выкарыстанне, 

абязлічванне, блакіраванне, распаўсюджванне, прадастаўленне, выдаленне персанальных 

дадзеных. Апрацоўка ажыццяўляецца як з выкарыстаннем інструментаў аўтаматызацыі, так 

і без выкарыстання інструментаў аўтаматызацыі. 

  

https://belgazprombank.by/bel/about/o_bank/obrabotka-dannykh-polzovatelya/


Тлумачэнне правоў суб'екта персанальных дадзеных, механізма іх рэалізацыі, 

наступстваў дачы згоды суб'екта персанальных дадзеных або адмовы ў дачы такой 

згоды ў адпаведнасці з артыкулам 5 Закона Рэспублікі Беларусь ад 07.05.2021 №99-З 

«Аб абароне персанальных дадзеных» (далей – Закон №99-З) 

Аператар – ААТ «Белгазпрамбанк» (далей – Банк).  

Закон №99-3 вызначае парадак ажыццяўлення дзеянняў (апрацоўкі) з персанальнымі 

дадзенымі фiзiчнай асобы.  

Персанальныя дадзеныя – любая інфармацыя, якая адносіцца да фізічнай асобы, якая 

дазваляе ідэнтыфікаваць (усталяваць) канкрэтную фізічную асобу.  

Дзеянні з персанальнымі дадзенымі, якія ўключаюцца ў паняцце «апрацоўка» згодна 

з Законам №99-З – любое дзеянне або сукупнасць дзеянняў, уключаючы збор, 

сістэматызацыю, захоўванне, змяненне, выкарыстанне, абязлічванне, блакіраванне, 

распаўсюджванне, прадастаўленне, выдаленне персанальных дадзеных.  

Апрацоўка персанальных дадзеных без атрымання на гэта згоды суб'екта 

персанальных дадзеных магчыма толькі ў выпадках, прадугледжаных заканадаўствам, у 

тым ліку Законам №99-З. Ва ўсіх астатніх выпадках апрацоўка персанальных дадзеных 

магчыма толькі пры ўмове атрымання аператарам (арганізацыяй, якая арганізуе і (або) 

ажыццяўляе апрацоўку персанальных дадзеных) згоды суб'екта персанальных дадзеных у 

пісьмовай форме, у форме электроннага дакумента ці іншай электроннай форме.  

Суб'ект персанальных дадзеных свабодны ў прадастаўленні згоды на апрацоўку 

сваіх персанальных дадзеных (далей – згода). Атрымальнік згоды (аператар) абавязаны 

растлумачыць суб'екту персанальных дадзеных яго правы і парадак іх рэалізацыі, а таксама 

прадаставіць звесткі ў аб'ёме, прадугледжаным артыкулам 5 Закона №99-З, да атрымання 

згоды.  

У выпадку прадастаўлення суб'ектам персанальных дадзеных згоды ён мае права ў 

любы час і без тлумачэння прычын адклікаць сваю згоду. У выпадку адклікання згоды Банк 

спыніць апрацоўку персанальных дадзеных суб'екта ў рамках рэалізацыі мэт, якія былі 

пазначаны ў згодзе. Аднак, пры наяўнасці іншых падстаў для апрацоўкі дадзеных у 

адпаведнасці з заканадаўствам, у тым ліку з артыкулам 6 Закона № 99-З, Банк працягне 

апрацоўку персанальных дадзеных суб'екта без яго згоды ў аб'ёмах, неабходных для 

дасягнення адпаведных мэт.  

Такім чынам, пры адкліканні суб'ектам сваёй згоды Банк спыніць апрацоўку, 

ажыццявіць выдаленне персанальных дадзеных суб'екта (пры наяўнасці тэхнічнай 

магчымасці) з апавяшчэннем аб гэтым суб'екта, за выключэннем выпадкаў, калі 

заканадаўствам прадугледжаны падставы для іншых дзеянняў з персанальнымі дадзенымі.  

Заява на адкліканне згоды на апрацоўку персанальных дадзеных падаецца ў Банк у 

парадку, устаноўленым Законам №99-З.  

Суб'ект персанальных дадзеных мае права:  

атрымаць iнфармацыю, якая датычыцца апрацоўкi яго персанальных дадзеных;  

У гэтым выпадку Банкам суб'екту персанальных дадзеных будзе прадастаўлена ўся 

інфармацыя, прадугледжаная артыкулам 11 Закона № 99-З;  

атрымаць інфармацыю аб прадастаўленні Банкам персанальных дадзеных трэцім 

асобам. Гэтая інфармацыя можа прадастаўляцца Банкам адзін раз у каляндарны год 

бясплатна, калі іншае не прадугледжана Законам №99-З, іншымі заканадаўчымі 

актамі. Банк прадастаўляе персанальныя дадзеныя суб'екта трэцім асобам толькі ў 

выпадках і парадку, устаноўленым Законам №99-З;  

запатрабаваць змяніць свае персанальныя дадзеныя, якія апрацоўваюцца Банкам, або 

дапоўніць іх;  

запатрабаваць спынення апрацоўкі персанальных дадзеных і (або) іх 

выдалення. Банк спыніць апрацоўку персанальных дадзеных суб'екта, акрамя выпадкаў, 

калі ў адпаведнасці з Законам №99-З апрацоўка не патрабуе згоды суб'екта персанальных 

дадзеных. Банк выдаліць персанальныя дадзеныя, а таксама забяспечыць іх выдаленне 



ўпаўнаважанай асобай, акрамя выпадкаў, калі гэта тэхнічна немагчыма, або далейшая 

апрацоўка персанальных дадзеных неабходна для захавання Банкам, упаўнаважанай асобай 

заканадаўства.  

Для рэалізацыі названых вышэй правоў суб'екту персанальных дадзеных неабходна 

падаць заяву ў парадку, прадугледжаным Законам №99-З.  

У выпадку, калі Банк якім-небудзь чынам парушае парадак апрацоўкі персанальных 

дадзеных і (або) правы суб'екта, прадугледжаныя Законам №99-З, суб'ект персанальных 

дадзеных мае права абскардзіць дзеянні (бяздзеянні) Банка як аператара ў Нацыянальны 

цэнтр па абароне персанальных дадзеных.  

Згода суб'екта персанальных дадзеных даецца на апрацоўку ў мэтах, указаных у 

інфармаванні суб'екта персанальных дадзеных, і прадугледжвае:  

• інфармаванне суб'екта па пытаннях, звязаных з выкананнем, абслугоўваннем, 

суправаджэннем, спыненнем дамовы з Банкам;  

• вядзенне статыстыкі аб карыстальніках афіцыйнага сайта Банка, сайтаў, звязаных 

з прадуктамі і паслугамі Банка.  

Адмова ў дачы згоды на апрацоўку персанальных дадзеных прывядзе да 

немагчымасці апрацоўкі Банкам персанальных дадзеных у мэтах, для якіх неабходна 

атрыманне згоды. 

  



Згода суб'екта персанальных дадзеных на апрацоўку яго персанальных 

дадзеных у адпаведнасці з Законам Рэспублікі Беларусь ад 07.05.2021 №99-З «Аб 

абароне персанальных дадзеных» (далей – Закон №99-З) 

 

Сцвярджаю, што мною вывучана інфармацыя, своечасова і належным чынам 

прадастаўленая мне ААТ «Белгазпрамбанк» (далей - Банк) у адпаведнасці з артыкулам 5 

Закона №99-З.  

Сцвярджаю, што мне зразумелыя мэты апрацоўкі персанальных дадзеных, пра якія 

мяне праінфармаваў Банк, мне зразумелыя мае правы, звязаныя з апрацоўкай персанальных 

дадзеных, механізм рэалізацыі такіх правоў, а таксама наступствы дачы згоды або адмовы 

ў дачы такой згоды ў адпаведнасці з нормамі Закона №99-З. У сувязі з гэтым мною даецца 

згода Банку на апрацоўку, гэта значыць, у адпаведнасці з Законам №99-З, любое дзеянне 

або сукупнасць дзеянняў, якія здзяйсняюцца з маімі персанальнымі дадзенымі, уключаючы 

збор, сістэматызацыю, захоўванне, змяненне, выкарыстанне, абязлічванне, блакіраванне, 

распаўсюджванне, прадастаўленне, выдаленне ў адносінах да наступных маіх 

персанальных дадзеных:  

прозвішча, імя, імя па-бацьку;  

асабісты нумар мабільнага тэлефона;  

адрас электроннай пошты.  

 

Дадзеная згода даецца ў мэтах:  

• інфармавання суб'екта па пытаннях, звязаных з выкананнем, абслугоўваннем, 

суправаджэннем, спыненнем заключанай дамовы з Банкам;  

• вядзення статыстыкі аб карыстальніках афіцыйнага сайта Банка, сайтаў, звязаных 

з прадуктамі і паслугамі Банка. 

 


