☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
Заява про приєднання до публічного договору про надання послуг
(щодо замовлення послуг цифрового телебачення)
Відомості про Абонента
Прізвище, ім'я, по батькові:
Місце реєстрації:
Місце проживання:
Паспорт: серія _______ № _____________, виданий (ким і коли)
Ідентифікаційний номер:
Контактні телефони:
Електронна адреса (e-mail):
Місце надання Послуг:
Замовлені Послуги:
Договір вступає в дію з

Дата народження:

Цією заявою Я,
підтверджую, що я ознайомлений з умовами Публічного договору про надання послуг (щодо замовлення послуг
цифрового телебачення) та ТОВ «КОНСОЛІДОВАНА ТЕЛЕВІЗІЙНА МЕРЕЖА», який розміщеного на сайті Оператора
за адресою www.kolo.tv., приймаю умови цього Договору та добровільно зобов’язуюся виконувати обов’язки
Абонента згідно із Договором, а також даю згоду на обробку та ТОВ «КОНСОЛІДОВАНА ТЕЛЕВІЗІЙНА МЕРЕЖА»
моїх персональних даних з метою забезпечення своєчасного надання послуг, їх обліку та проведення розрахунків
за надані послуги.
Номер особового рахунку (Логін) Дата

Підпис

____/__________/20___р.

_______________/__________________/
Повідомлення
Про включення персональних даних до бази персональних даних

На вимогу ч.2 ст. 12 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 року, повідомляє
(Прізвище, ім’я та по батькові)

про те, що персональні дані
(Прізвище, ім’я та по батькові)

включені до Бази персональних даних «Клієнти» з метою забезпечення своєчасного надання телекомунікаційних послуг, їх
обліку та проведення розрахунків за надані послуги.
На виконання умов Договору про надання послуг (щодо замовлення послуг цифрового телебачення) та ТОВ
«КОНСОЛІДОВАНА ТЕЛЕВІЗІЙНА МЕРЕЖА» має право надавати персональні дані Абонента своїм працівникам та третім
особам.
Відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» Абонент (Суб'єкт персональних даних) має право:
1) знати про місцезнаходження бази персональних даних, яка містить його персональні дані, її призначення та
найменування, місцезнаходження та / або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника цієї бази або дати
відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким
передаються його персональні дані, що містяться у відповідній базі персональних даних;
3) на доступ до своїх персональних даних, що містяться у відповідній базі персональних даних;
4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених
законом, відповідь про те, чи зберігаються його персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також
отримувати зміст його персональних даних, які зберігаються;
5) пред'являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки своїх персональних даних органами державної влади,
органами місцевого самоврядування при здійсненні їхніх повноважень, передбачених законом;
6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та
розпорядником цієї бази, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з
умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є
недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
8) звертатися з питань захисту своїх прав щодо персональних даних до органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, до повноважень яких належить здійснення захисту персональних даних;
9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних.

