Президенту ГС ВРЛ
Зельдіну Ігорю Львовичу

Місце
для
фотографії
30х40 мм

від ____________________________
(прізвище, ім’я, по батькові заявника)

_______________________________
_______________________________
позивний сигнал __________________
адреса __________________________
(місце, проживання заявника)

________________________________
________________________________
д. тел. ___________________________
моб. тел. _________________________
е-mail ___________________________

________________________________
ЗАЯВА
Прошу Вас прийняти мене в ГРОМАДСЬКОУ СПІЛКУ “ВСЕУКРАЇНСЬКА
РАДІОАМАТОРСЬКА ЛІГА” (ГС ВРЛ).
Зобов’язуюсь брати участь в роботі ГС ВРЛ, виконувати вимоги Статуту Спілки та
внутрішніх документів ГС ВРЛ.
Додатки:
1. Згода та дозвіл на обробку та використання персональних даних.
2. Анкета з особистими даними.
3. Фотографія 30х40 мм.

__________________

_________________________

(особистий підпис)

(прізвище, ініціали)

__________________
(дата)

Внесено щорічний членській внесок
_________________________________________
Рішення про набуття членства в ГС ВРЛ _________________________________________
Внесено до загального реєстру ГС ВРЛ, обліковий № ________________
______________________________________ ____________________________________
(прізвище та підпис відповідального)

(дата внесення )

Видане посвідчення члена ГС ВРЛ № ______________________

______________________________________
(прізвище та підпис відповідального)

____________________________________
(дата вручення, відправлення)

Рішення про припинення членства в ГС ВРЛ _____________________________________
Виключено з центрального реєстру ГС ВРЛ
______________________________________ ____________________________________
(прізвище та підпис відповідального)

(дата виключення з бази даних)
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Додаток 1
до заяви про вступ до ГС ВРЛ

Президенту ГС ВРЛ
Зельдіну Ігорю Львовичу
ЗГОДА ТА ДОЗВІЛ
на обробку та виростання персональних даних
Я,
________________________________________________________________
у відповідності до вимог Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI зі
змінами та доповненнями підтверджую згоду на обробку моїх персональних даних, які
будуть внесені до внутрішнього обліку загального реєстру членів ГС ВРЛ – фізичних осіб
в обсязі анкетних даних для здійснення статутних вимог Спілки, у тому числі для
реалізації відносин у сфері користування радіочастотним ресурсом України,
адміністративно-правових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку, спортивних
досягнень, та обліку членів ГС ВРЛ і даю дозвіл на використання необхідних відомостей з
даних питань. В разі зміни своїх персональних даних зобов’язуюся не пізніше двох
місяців після змін надавати відповідні данні.

__________________
(особистий підпис заявника)
__________________
(дата)

_________________________
(прізвище, ініціали)

---------------------------------------------------------------------------------------------------ПОВІДОМЛЕННЯ
про включення персональних даних до центрального реєстру ГС ВРЛ
Повідомляємо, що надані Вами відомості в Анкеті будуть включені до бази персональних даних
ГС ВРЛ з метою реалізації відносин у сфері користування радіочастотним ресурсом України,
адміністративно-правових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку, спортивних досягнень та
обліку членів ГС ВРЛ в рамках діяльності громадського об’єднання, визначених Статутом ГС ВРЛ.
Відповідно до ст. 8 Закону України „Про захист персональних даних” суб’єкт персональних даних
має право:
1. Знати про місцезнаходження бази даних, яка містить його персональні дані, її призначення та
найменування, місцезнаходження її володільця чи розпорядника.
2. Отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію
про третіх осіб, яким передаються його персональні дані, що містяться у базі персональних даних.
3. На доступ до своїх персональних даних, що містяться у відповідній базі персональних даних.
4. Отримувати не пізніш як за 30 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, що зберігаються.
5. Пред’являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки своїх персональних даних
ГС ВРЛ при здійсненні 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 ГС ВРЛ, 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.

__________________
(особистий підпис відповідального за реєстр)
__________________
(дата)

_________________________
(прізвище, ініціали)
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Додаток 2
до заяви про вступ до ГС ВРЛ
АНКЕТА
персональних даних члена ГС ВРЛ
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи:
Прізвище, ім’я відповідно до транслітерації
українського алфавіту латиницею
Паспорт: серія
№
(для формування коду доступу до електронної системи голосування)
Дата народження (рік, число, місяць):
Місце реєстрації (поштова адреса):
Місце фактичного проживання для листування (поштова адреса):
Освіта (зазначити у квадраті):
- незакінчена середня;
- середня;
- вища не за профілем радіоаматорства;
- вища за профілем радіоаматорства.
Вчене звання:
Пільгова категорія:
до 18 років,
інвалід І-ой групи,
Позивної сигнал (за наявністю):
Адреса встановлення АРС (за наявністю):

інвалід ІІ-ой групи

Категорія оператора АРС (за наявністю):
Спортивні досягнення в радіоспорті (розряд, звання) (за наявністю):
Орієнтировний рік початку заняття загальним радіоаматорством:
Перевага заняття (зазначити у квадраті):
- технічним радіоаматорством (конструюванням);
- аматорським радіозв’язком;
- радіоспортом.
- іншими видами (вказати якими)
Перевага аматорського радіозв’язку за діапазонами частот (зазначити у квадраті):
- КХ;
- УКХ;
- іншими видами (вказати якими)
Перевага класів випромінювання аматорського радіозв’язку (зазначити класи):
Використання QSL-бюро для підтвердження аматорського радіозв’язку (спостереження):
- так;
- ні.
Досвід роботи в керівних органах громадських об’єднань (посади, стаж):

__________________
(особистий підпис)

__________________ (дата)

_________________________
(прізвище, ініціали)

