
Ініціативній групі на участь  

в установчих зборах  

з формування складу громадської ради з 

розвитку молоді 

при Немішаївській селищній раді 

 

ЗАЯВА 

Я, _______________________________________________(прізвище, ім’я, по батькові), 

______________ року народження, ________________________________(номер мобільного 

телефону), ____________________________(електронна пошта), прошу долучити мене до 

участі в установчих зборах з формування складу громадської ради з розвитку молоді при 

Немішаївській селищній раді. 

 

До заяви додаються: 

- біографічна довідка; 

- згода на обробку його персональних даних. 

 

_______________(дата)      ___________(підпис)       _____________________________ (ПІБ) 
 

 

  



Біографічна довідка  

на участь в установчих зборах з обрання  складу  

громадської ради з розвитку молоді 

при Немішаївській селищній раді 

 

__________________________________________ 
(ПІБ) 

 

 

Пpацюю/навчаюсь:  

  

Громадянство:    

Число, місяць і рік народження:    

Адреса проживання:    

Освіта:    

Володіння мовами:    

 

Трудова  діяльність 

 

За роками 

  

посада 

   

   

 

 

 

 

 

 

         Додаткова  інформація 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________(дата)      ___________(підпис)       _____________________________ (ПІБ) 

  



ЗГОДА 

на обробку персональних даних 

 

 

Я, _______________________________________________(прізвище, ім’я, по батькові), 

_________ року народження, ______________________________________________________ 

____________________________________________________(документ, що посвідчує особу),  

відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» даю згоду на: обробку моїх 

персональних даних з первинних джерел у такому обсязі: відомості про освіту, професію, 

спеціальність та кваліфікацію, трудову діяльність, науковий ступінь, вчене звання, паспортні 

дані, дані про зареєстроване або фактичне місце проживання, біографічні довідки, номери 

телефонів, дані про мою участь у міжнародних та європейських проектах; використання 

персональних даних, що передбачає дії володільця бази щодо обробки цих даних, в тому числі 

використання персональних даних відповідно до їх професійних чи службових або трудових 

обов’язків, дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання часткового або повного права 

обробки персональних даних іншим суб’єктам відносин, пов’язаних із персональними даними 

(стаття 10 зазначеного Закону); поширення персональних даних, що передбачає дії володільця 

бази персональних даних щодо передачі відомостей про фізичну особу з бази персональних 

даних (стаття 14 зазначеного Закону); доступ до персональних даних третіх осіб, що визначає 

дії володільця бази персональних даних у разі отримання запиту від третьої особи щодо 

доступу до персональних даних, у тому числі порядок доступу суб’єкта персональних даних 

до відомостей про себе (стаття 16 зазначеного Закону). Зобов’язуюсь у разі зміни моїх 

персональних даних надавати у найкоротший строк уточнену, достовірну інформацію та 

оригінали відповідних документів для оновлення моїх персональних даних.   

 

 

_______________(дата)      ___________(підпис)       _____________________________ (ПІБ) 

                                                                            

 

 


