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відповідно до положень Закону України "Про захист персональних даних'' для виконання ТОВ ''Сумський фондовий центр'' 

повноважень щодо зберігання та обслуговування обігу цінних паперів і операцій емітента з цінними паперами на рахунках у цінних 

паперах  надаю згоду та дозвіл на збирання, зберігання, обробку, знищення, поновлення, використання та поширення відповідно до 

вимог чинного законодавства моїх персональних даних, в тому числі, але не обмежуючись даних паспорта, дати та місця народження, 

місця проживання та адреси для листування, банківських реквізитів, даних індивідуального податкового номера, та інших даних, які 

зазначені на рахунку в цінних паперах.

      Я, 

від:

ІПН:

 ''____'' ______ 201__ р.
(П.І.Б.)

ІПН:

(П.І.Б.)

від:

ІПН:

      Я, 

(підпис)

відповідно до положень Закону України ''Про захист персональних даних'' для виконання зобов'язань ТОВ ''Сумський фондовий

центр'' як суб'єкта первинного фінансового моніторингу надаю згоду та дозвіл на збирання, зберігання, обробку, знищення,

поновлення, використання та поширення відповідно до вимог чинного законодавства моїх персональних даних, в тому числі, але не

обмежуючись даних паспорта, дати та місця народження, місця проживання та адреси для листування, банківських реквізитів, даних

індивідуального податкового номера, мету та характер майбутніх ділових відносин, та інших даних, які визначаються під час

ідентифікації та вивчення клієнта та зазначаються в анкеті-опитувальнику клієнта.

Передання моїх персональних даних відповідно до вимог чинного законодавства державним органам може бути здійснено без

моєї попередньої згоди та без повідомлення мене про такі дії.

      Я як суб'єкт персональних даних ознайомлений із включення моїх персональних даних до бази персональних даних, своїми 

правами, метою збору даних та осіб, яким вони передаються. 

ТОВ "Сумський фондовий центр"

40011, м. Суми, вул. Супруна, 26

      Передача моїх персональних даних відповідно до вимог чинного законодавства депозитаріям та державним органам може бути 

здійснено без моєї попередньої згоди та без повідомлення мене про такі дії.

Заява-згода на використання персональних даних

від:

      Я як суб'єкт персональних даних ознайомлений із включення моїх персональних даних до бази персональних даних, своїми 

правами, метою збору даних та осіб, яким вони передаються. 

Заява-згода на використання персональних даних

(підпис)
 ''____'' ______ 201__ р.

ТОВ "Сумський фондовий центр"

40011, м. Суми, вул. Супруна, 26

Заява-згода на використання персональних даних

ТОВ "Сумський фондовий центр"

40011, м. Суми, вул. Супруна, 26

(підпис)

      Я, Петренко Світлана Борисівна, відповідно до положень Закону України ''Про захист персональних даних'' для виконання ТОВ 

''Сумський фондовий центр'' повноважень щодо обігу цінних паперів надаю згоду

 та дозвіл на збирання, зберігання, обробку, знищення, поновлення, використання та поширення відповідно до вимог чинного 

законодавства моїх персональних даних, в тому числі, але не обмежуючись даних паспорта, дати та місця народження, місця 

проживання та адреси для листування, банківських реквізитів, даних індивідуального податкового номера, та інших даних, які 

зазначені в договорах, укладених між мною та ТОВ ''Сумський фондовий центр'' та актів до них.

      Передача моїх персональних даних відповідно до вимог чинного законодавства організатору торгівлі та державним органам може 

бути здійснено без моєї попередньої згоди та без повідомлення мене про такі дії.
      Я як суб'єкт персональних даних ознайомлений із включення моїх персональних даних до бази персональних даних, своїми 

правами, метою збору даних та осіб, яким вони передаються. 

'____'' ______ 201__ р.
(П.І.Б.)


