Генеральному директору Оператора телекомунікацій
ПрАТ "Сі-Ес-Ті Інвест" пану О.В. Білоіваненко
від
прізвище, ім'я та по-батькові повністю

паспорт сер.
№
виданий "
"
ідентифікаційний код
Адреса реєстрації:
Адреса проживання:
Контактні телефони:
E-mail:

р.

Анкета-заява про приєднання до Договору про надання телекомунікаційних послуг
та Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг
№_______ Л.С. ________
Підписанням цієї Анкети-заяви Абонент приймає умови та приєднується до Договору про надання телекомунікаційних
послуг та Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг Оператора, що опубліковні на сайті
www.newtone.ua та з якими Абонент ознайомився до підписання цієї Анкети-заяви і яких зобов'язується
дотримуватися.
Абонент замовляє телекомунікаційні послуги фіксованого телефонного зв'язку:
а) із застосуванням радіотехнології
безпроводового доступу стандарту
CDMA;
б) з використанням протоколу SIP
Спосіб підключення до телекомунікаційної мережі
(кількість телефонних ліній: ___ );
Оператора
в) з використанням інтерфейсу ISDN
PRI (кількість
телефонних ліній:
___ )
Обраний тарифний план
Телефонний номер
Дозвіл на дзвінки
Додаткові послуги
Мінімальний рівень авансового платежу для отримання послуг міжнародного зв'язку
складає 75 гривень.
Датою початку надання телекомунікаційних послуг є дата сплати Абонентом первинного
авансового платежу або інсталяційного платежу (в залежності від умов обраного тарифного
плану).
Абонент надає згоду на опублікування інформації про себе (прізвище, і'мя, по батькові, адресу
та номер телефону) у призначених для оприлюднення телефонних довідниках, у тому числі
електронних версіях та базах даних інформаційно-довідкових служб: ТАК / НІ (необхідне
підкреслити)

Своїм підписом надаю згоду на обробку Оператором моїх персональних даних з метою реалізації
договірних відносин щодо надання телекомунікаційних послуг у відповідності до Закону України
«Про телекомунікації» (зокрема, з метою обліку наданих телекомунікаційних послуг, здійснення
розрахунків та зберігання таких даних протягом строку позовної давності).
Письмове повідомлення про внесення моїх персональних даних до бази персональних даних
Оператора та про мої права, закріплені у ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних»,
отримав(ла).

Дата приєднання "_____"______________________201 _ р.
ВІД АБОНЕНТА ________________________

ВІД ОПЕРАТОРА ________________________

ПІДЛЯГАЄ ВРУЧЕННЮ АБОНЕНТУ
Шановний Абоненте! Цим повідомляємо, що Ваші персональні дані, надані під час
укладання Договору про надання телекомунікаційних послуг, були внесені до бази
персональних даних Оператора (ПрАТ "Сі-Ес-Ті Інвест") та використовуватимуться з
метою реалізації договірних відносин щодо надання телекомунікаційних послуг у
відповідності до Закону України «Про телекомунікації».
У відповідності до статті 8 Закону України «Про захист персональних даних» суб'єкт
персональних даних (тобто Ви) 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 будьяким 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.

