
 

Генеральному директору ПрАТ «ВФ Україна» 
 

ЗАЯВА 
 

Прошу зареєструвати мене як абонента, що отримує телекомунікаційні послуги без 
укладення договору в письмовій формі за наступними номерами:   
 

1. +38050ххххххх 
На цей номер буде відправлене повідомлення про 
завершення реєстрації. 

   

2. +38066ххххххх 6. +380 

3. +38095ххххххх 7. +380 

4. +38099ххххххх 8. +380 

5. +380 9. +380 

 
Для цього надаю наступні дані: 
 

Прізвище Мельник 

Ім'я Іван 

По батькові Іванович 

Дата народження (число, місяць, рік) 01.01.1991 

Тип документа Паспорт громадянина України 

Серія, номер документа АЯ 

Індивідуальний податковий номер 000000 

Адреса місця проживання: 

Країна Україна Область  

Район  Місто/Село Іванівка 

Вулиця Центральна 

Будинок 1 Квартира 7 

 
Цією заявою надаю згоду на обробку (збирання, зберігання, профілювання, тощо) моїх персональних 

даних та даних про надані мені телекомунікаційні послуги, з метою надання та отримання мною відповідних 
послуг та інформаційних послуг на моє замовлення, із використанням засобів автоматизації та/або без таких 
ПрАТ «ВФ Україна» самостійно та/або розпорядником бази персональних даних та/або третіми особами за 
дорученням ПрАТ «ВФ Україна», а також погоджуюся, що ПрАТ «ВФ Україна» може передавати мої 
персональні дані третім особам відповідно до закону або договору. 

Своїм підписом підтверджую, що заповнивши цю заяву проінформований про внесення моїх 
персональних даних до бази персональних даних ПрАТ «ВФ Україна», а також про свої права та осіб, яким 
передаються мої персональні дані відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» 
(http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2297-17). 

 
 
Дата: dd.mm.yyyy    П.І.Б. Мельник І.І.   Підпис____________ 
 
 
Заяву прийняв: 

Дата:      П.І.Б. _____________________ Підпис____________ 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2297-17


 

 
Генеральному директору ПрАТ «ВФ Україна» 
 

ЗАЯВА 

 
Просимо зареєструвати нас як абонента, що отримує телекомунікаційні послуги без 

укладення договору в письмовій формі за наступними номерами: 
 

1. +38050ххххххх 
На цей номер буде відправлене повідомлення про 
завершення реєстрації. 

   

2. +38066ххххххх 9. +380 

3. +38095ххххххх 10. +380 

4. +38099ххххххх 11. +380 

5. +380 12. +380 

6. +380 13. +380 

7. +380 14. +380 

8. +380 15. +380 

 
Для цього надаємо наступні дані: 
 

Назва фірми ПрАТ «ВФ Україна» 

ЄДРПОУ  
або  
Індивідуальний податковий номер 

14333937 

Адреса реєстрації: 

Країна Україна Область  

Район  Місто/Село Київ 

Вулиця Лейпцизька 

Будинок 15 Квартира  

 
Цією заявою надаємо згоду на обробку (збирання, зберігання, профілювання, тощо) наданих даних 

наших співробітників та даних про надані нам телекомунікаційні послуги, з метою надання та отримання 
нами відповідних послуг та інформаційних послуг на наше замовлення, із використанням засобів 
автоматизації та/або без таких ПрАТ «ВФ Україна» самостійно та/або розпорядником бази персональних 
даних та/або третіми особами за дорученням ПрАТ «ВФ Україна», а також погоджуємося, що ПрАТ «ВФ 
Україна» може передавати відповідні дані третім особам відповідно до закону або договору. 

 
 
Дата: dd.mm.yyyy    П.І.Б. _____________________ Підпис____________ 
 
 
Заяву прийняв: 

Дата:      П.І.Б. _____________________ Підпис____________ 


