
ПАТ “Луганськгаз”

_________________________________
                 (назва установи/організації Замовника)                   

_________________________________
                             (посада)

_________________________________
                                    (П.І.Б.)

_________________________________
              (адреса, контактний телефон)

Заява

        Прошу  надати  технічні  умови  на  газифікацію  (реконструкцію)__________________
_______________________________________________________________________________

    _______________________________________________________________________________
    _______________________________________________________________________________

(найменування об'єкту та замовника)

       що розміщений (проектується) за адресою: 
_______________________________________________________________________________

    _______________________________________________________________________________
Додатки: 

- копії  документів,  якими визначено право власності чи користування на об'єкт
(приміщення)  та копію документа, що підтверджує право власності чи користування на
земельну ділянку (з графічним планом земельної ділянки). 

- опитувальний лист;
-  для фізичних осіб:  копія паспорту та ідентифікаційного коду;  для юридичних

осіб:  копія  платника податку або копія  свідоцтва   єдиного податку, довідка ЄДРПОУ,
статут підприємства; для фізичних осіб – підприємців: копія паспорту,  ідентифікаційний
код та свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця.

     ______________                   _______________                   ___________________
                         (дата)                                    (підпис)                                           (П.І.Б.)

 

Примітка.  Підпис  уповноваженої  особи  Замовника  (юридичної  особи)  засвідчується
печаткою.                               



ЗГОДА СУБ’ЄКТА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

 
м. __________                                                                                                         “_____”_______________201_ р. 

Я, _________________________________________________________________________________________,
                                                          (прізвище, ім’я та по батькові, дата народження)

громадянин України, зареєстрований за адресою: 
__________________________________________________________________________________________________,
фактично  проживає  за
адресою___________________________________________________________________________
серія та номер паспорта (або документа, що його замінює) _____________________________________, ким та коли
виданий____________________________________________________________________________________________
___, ідентифікаційний код__________________________________на виконання вимог Закону України  «Про захист
персональних  даних»  своїм  підписом  даю  згоду  ПАТ  «Луганськгаз»,  код  ЄДРПОУ  05451150,  а  також  його
відокремленим  підрозділам  на  обробку  моїх  персональних  даних  з  метою  надання,  отримання  та  здійснення
розрахунків за послуги з газопостачання. 

Ця згода чинна протягом дії договору, укладеного мною з ПАТ «Луганськгаз», та протягом п’яти наступних
років після припинення його дії.

Під  обробкою  персональних  даних  я  розумію  збір,  реєстрацію,  накопичення,  зберігання,  уточнення
(оновлення, зміну), використання, поширення (в тому числі передача третім  особам  відповідно до вимог діючого
законодавства), знищення і будь-які інші дії з персональними даними.

Під персональними даними я розумію інформацію, що відноситься до мене як до суб'єкта персональних
даних, а саме:  прізвище, ім'я, по-батькові,  дата народження, адреса реєстрації, адреса фактичного проживання,
паспортні дані, ідентифікаційний код, місце роботи.

Крім  того,  своїм  підписом  я  підтверджую,  що  я  повідомлений/а  (без  додаткового  письмового
повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних», мету збору даних та про
те,  що  мої  персональні  дані  передаються  ПАТ  «Луганськгаз»  з  метою  надання,  отримання  та  здійснення
розрахунків за послуги з газопостачання. 

Я  своїм  підписом  також  погоджуюсь  з  тим  що  ПАТ  «Луганськгаз»  має  право  надавати  доступ  та
передавати мої персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень, не змінюючи при цьому
мети їх обробки. 

Зобов’язуюсь при зміні моїх персональних даних надати ПАТ «Луганськгаз» у 5 (п’яти) денний термін
уточнену інформацію.

Зміст моїх прав як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних
даних» мені відомий і зрозумілий.

 
_______________________________________________
 (прізвище, ім’я та по батькові повністю, підпис )
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