Голові Громадської
організації «Серця Кіборгів»
Свириду Aнатолію
Олексійовичу
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

ЗАЯВА
Прошу долучити мене до діяльності
Громадської організації «Серця Кіборгів».
Зі Статутом і умовами членства у Громадської
організації «Серця Кіборгів» ознайомлений (-а),
визнаю їх і зобов’язуюсь дотримуватись.

Про себе повідомляю наступне:
Домашня
адреса:_____________________________________________________________
Контактні телефони:
__________________________________________________________
Дані про військовий
підрозділ:__________________________________________________
Рік народження: _______________ Освіта:
_______________________________________
Місце роботи:
_______________________________________________________________

«____» ______________ 20__ року
/______________________/

_________________________
Підпис

Прізвище, ініціали

До заяви додаю (потрібне відмітити):
Копія паспорта (1,2 сторінки, реєстрація)
Копія ідентифікаційного номеру

Копія довідки про безпосередню участь в
АТО
Копія посвідчення учасника бойових дій
Копія свідоцтва про народження
сина/доньки
Копія свідоцтва про смерть
Копія лікарської довідки про причину смерті
Копія посвідчення члена родини загиблого
ветерана війни (відповідно
дорослого/дитини)
ЗГОДА
на обробку персональних даних
Я,
__________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)


(народився (-лася) _____ ______________ 19____року, паспорт
серія ______ №______________
виданий

_________________________________________________________________
________________________________________________________________________
шляхом підписання цього тексту, відповідно до
Закону України «Про захист персональних даних»
надаю згоду Громадській
Громадській організації «Серця

Серця
Кіборгів»
Кіборгів
на
обробку
мої
особистих
персональних даних з метою ведення бази
персональних даних та з метою забезпечення
кадрового діловодства, підготовки відповідно
до
вимог
законодавства
статистичної,
адміністративної та іншої інформації, а також з
питань реалізації визначених законодавством
прав та обов’язків, а саме: даю згоду на
- обробку
моїх
персональних
даних
з
первинних джерел у такому обсязі (зокрема
відомості про освіту, професію, спеціальність
та
кваліфікацію,
підвищення
кваліфікації,
паспортні дані, дані про нагороди; відомості
про декларування доходів, автобіографічні
дані,
відомості
про
трудову
діяльність,
особисті відомості (вік, стать, родинний стан,
склад сім’ї тощо), відомості про зареєстроване
або фактичне місце проживання, відомості про
перебування на військовому обліку, дані, що
стосуються
стану
здоров’я
в
межах,
визначених
законодавством,
дані,
що

підтверджують право на пільги, встановлені
законодавством,
дані
про
присвоєння
ідентифікаційного номера платника податків,
електронні ідентифікаційні дані (біографічні
довідки, номери телефонів), запис зображення
(фото);
- використання
персональних
даних,
що
передбачає дії володільця бази щодо обробки
цих
даних,
в
тому
числі
використання
персональних
даних
відповідно
до
їх
професійних чи службових або трудових
обов’язків, дії щодо їх захисту, а також дії щодо
надання
часткового
або повного права
обробки персональних даних іншим суб’єктам
відносин,
пов’язаних
із
персональними
даними (стаття 10 зазначеного Закону);
- поширення
персональних
даних,
що
передбачає дії володільця бази персональних
даних щодо передачі відомостей про фізичну
особу з бази персональних даних
(стаття 14
зазначеного Закону);
- доступ до персональних даних третіх осіб, що
визначає дії володільця бази персональних
даних у разі отримання запиту від третьої
особи щодо доступу до персональних даних, у
тому
числі
порядок
доступу
суб’єкта
персональних даних до відомостей про себе
(стаття 16 зазначеного Закону).
Зобов’язуюсь у разі зміни моїх персональних
даних надавати у найкоротший строк уточнену,
достовірну інформацію та оригінали відповідних
документів для оновлення моїх персональних
даних.

______
__________________________

______________20___р.
(підпис)

