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ПИСЬМОВА ЗГОДА 

на обробку і використання персональних даних, необхідних для подання заявки на 

проходження практики при AHK Україна чи ТОВ „ДЕінтернаціональ“   

Я,        ,  

(Прізвище, ім'я, по - батькові повністю) 

відповідно до ст. 11, п. 1, абз. 1 Закону України від 01.06.2010 р. № 2297-VI „Про 
захист персональних даних“ цим надаю Товариству з обмеженою відповідальністю 
„ДЕінтернаціональ“ (далі - власник бази персональних даних, Реєстраційний номер 
бази персональних даних у Державному реєстрі баз персональних даних ), що 
знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 34, свою безумовну згоду на 
обробку таких моїх персональних даних (як в сукупності, так і окремо, як одержаних 
від мене, так і від третіх осіб, згідно вимог чинного законодавства України) (дал і - 
персональні дані), необхідних для подання заявки на проходження практики та 
стажування на німецьких підприємствах та організаціях в Україні, а саме:  

• прізвище, ім'я, по-батькові; 

• рік, місяць, дата й місце народження, сімейний стан;  

• номер телефону (у тому числі, робочий, приватний, стаціонарний та 
мобільний), адреса електронної пошти (робочої та особистої);  

• відомості із біографії про професійну підготовку, місце навчання, роботи, 
знання мов, знання комп’ютера, інтереси, захоплення  ;  

•  

і підтверджую, що, даючи таку згоду на обробку та використання персональних 
даних, я дію з своєї волі та у власних інтересах. 

Ця згода на обробку моїх персональних даних надається мною у зв’язку та виключно 
з метою отримання можливості проходження практики та стажування на 
німецьких підприємствах і організаціях в Україні.  

Ця згода поширюється також на розміщення моїх персональних даних на офіційному 
сайті Асоціації „Німецько-Українська промислово-торговельна палата“ 
http://ukraine.ahk.de, якщо вона служить зазначеній меті отримати місце 
практиканта (чи закреслити, якщо Ви не згодні) . 

Цим підтверджую, що мені відомі і зрозумілі мої права, що надаються мені як 
суб'єкту персональних даних згідно з чинним законодавством України. Ця згода 
може бути скасована в будь-який час письмовим повідомленням на адресу ТОВ 
„ДЕінтернаціональ“. 

   

Дата, місце, підпис  ПІБ (заповнювати чітко) 
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