Покровському міському голові
Требушкіну Р.В.
від __________________________
_____________________________
/прізвище, ім’я, по батькові/

ЗАЯВА
про надання згоди на обробку персональних даних «КЛІЄНТИ»
Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 р. № 2297VI даю згоду на обробку моїх персональних даних: «Прізвище, ім’я, по батькові; Місце проживання
за державною реєстрацією та поштова адреса; Дата народження» з метою забезпечення реалізації
адміністративно-правових відносин, відносин у сфері управління людськими ресурсами, у сфері
громадської, політичної та релігійної діяльності, реклами, транспорту, а також регулювання питання
практичної реалізації громадянами України наданого їм Конституцією України права направляти
заяви та запити або звертатися особисто до міської ради, що зобов’язана розглянути заяву або запит,
та дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом термін відповідно до Конституції України,
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Інструкції з діловодства в органах
державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах,
в організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою
Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 №348, Класифікатору звернень затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 №858, Житловий кодекс Української РСР, Земельний
кодекс України, Законів України «Про оренду землі», «Про засади запобігання і протидії корупції»,
«Про Національний архівний фонд та архівні установи», Сімейний кодекс України, Законів України
«Про охорону дитинства», «Про основи соціального захисту бездомних громадян та безпритульних
дітей».
«___»____________ 20__ р.
__________________
/дата/

/підпис/
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Я,
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
посвідчую, що отримав повідомлення про включення інформації про мене до бази персональних
даних «КЛІЄНТИ» з метою забезпечення реалізації адміністративно-правових відносин, відносин у
сфері управління людськими ресурсами, у сфері громадської, політичної та релігійної діяльності,
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охорону дитинства», «Про основи соціального захисту бездомних громадян та безпритульних дітей»,
а також відомості про мої права, визначені Законом України «Про захист персональних даних», і про
осіб, яким мої дані надаються, для виконання зазначеної мети.
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