
Вих. № _____________________
Голові Біржового комітету
Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа»
Дубовському О.Є.


01001, м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 44
від

року






Заява

Просимо Вас надати дозвіл на оренду біржового місця, укладення Договору оренди біржового місця на товарній біржі – Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» та надати право на участь в біржових торгах і здійснення біржових операцій на товарній біржі – Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа».

Назва компанії (повна) українською мовою

Назва компанії (повна) англійською мовою

Назва компанії (скорочена) українською мовою

Назва компанії (скорочена) англійською мовою

Компанія діє на підставі

Форма власності

Юридична адреса:


Індекс

Країна

Область

Місто

Район

Вулиця

Будинок

Корпус

Офіс (кім.)


Поштова адреса:


Індекс

Країна

Область

Місто

Район

Вулиця

Будинок

Корпус

Офіс (кім.)





Юридична адреса (на англійській мові)



Телефон

Телефон/факс

E-mail:

Код за ЄДРПОУ

Індивідуальний податковий номер

EIC код

ПІБ керівника

Посада керівника


Паспортні дані керівника:                                                     


серія

№

ким виданий

дата видачі


Дані ID-картки керівника:


                     Документ №

                    Дата видачі

                    Орган, що видав


Ідентифікаційний номер керівника




Поточний (розрахунковий) рахунок – 1
Назва банку українською мовою

Назва банку англійською мовою 

Адреса банку

Поточний (розрахунковий) рахунок

МФО


Поточний (розрахунковий) рахунок – 2
Назва банку  українською мовою

Назва банку англійською мовою

Адреса банку

Поточний (розрахунковий) рахунок

МФО


Просимо акредитувати на товарній біржі – Товариство з обмеженою відповідальністю   «Українська енергетична біржа» осіб, що будуть виконувати повноваження брокера:

ПІБ особи

Посада особи


Паспортні дані особи:


серія

№

ким виданий

дата видачі


Дані ID-картки особи:

                      Документ №

                      Дата видачі

                      Орган, що видав



Ідентифікаційний номер особи


Адреса проживання особи

E-mail особи

Телефон особи (робочий)

Телефон особи (мобільний)



Бажаємо здійснювати біржові операції по секціях за напрямками:


Строк оренди біржового місця

місяців


Підтверджуємо, що надані документи в електронному вигляді автентичні оригіналам.
Несемо відповідальність за достовірність наданої інформації.

З Правилами біржової торгівлі на товарній біржі -  Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа», Положенням про надання в оренду біржових місць на товарній біржі -  Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа», Регламентом проведення електронних біржових торгів на товарній біржі -  Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» та Тарифами на послуги товарної біржі - Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» ознайомлені. Зобов'язуємося виконувати.

                                                               Оплату гарантуємо.









(посада керівника)

(підпис)

(ПІБ)




ПОВІДОМЛЕННЯ                                    
На виконання частини другої статті 12 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. №2297-VI (надалі – Закон №2297), Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (далі – Біржа) повідомляє, що Ваші персональні дані включено до Бази персональних даних «Фізичні особи, персональні дані яких обробляються в ході ведення господарської діяльності» (надалі – База персональних даних), володільцем якої є Біржа. Склад та зміст персональних даних, які обробляються в Базі персональних даних: ідентифікаційні дані (прізвище, ім’я, по батькові); паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер); місце проживання за державною реєстрацією; платіжні реквізити в банківських установах; документи про державну реєстрацію; свідоцтво платника податку; електронні ідентифікаційні дані (електронна адреса, веб-сайт, телефон) та інші. Персональні дані у Базі персональних даних обробляються в автоматизованій системі 1С та у вигляді картотек (в угодах, договорах, актах прийому-передачі наданих послуг (виконаних робіт), рахунках-фактурах, журналах реєстрації, організаційно-розпорядчих документах, бухгалтерських документах, звітних та облікових формах, інших документах на паперових носіях, що містять персональні дані), а також за допомогою інших програмних продуктів (Word,Excel тощо). База персональних даних розміщена у відділі бухгалтерського обліку та контролю, юридичному департаменті, відділі біржових операцій, відділі незалежної та експертної грошової оцінки, відділі управління підприємством, відділі планування, координації та розвитку, на філіях та в архіві Біржі. Обробка Ваших персональних даних провадитиметься виключно працівниками Біржі, які надали письмові зобов’язання про нерозголошення персональних даних, які їм було довірено або які стали їм відомі у зв’язку з виконанням професійних та посадових обов’язків. Метою обробки (у т.ч. збору) Ваших персональних даних є забезпечення реалізації адміністративно-правових, договірних, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку (відповідно до Податкового кодексу України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» тощо, згідно зі Статутом Біржі). Згідно зі статтею 8 Закону №2297 Ви, як суб’єкт персональних даних, маєте право: 1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження володільця персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим Вами особам, крім випадків, встановлених законом; 2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються Ваші персональні дані; 3) на доступ до своїх персональних даних; 4) отримувати не пізніш як за 30 календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються Ваші персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних; 5) пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки Ваших персональних даних; 6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення Ваших персональних даних володільцем персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними; 7) на захист Ваших 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 із скаргами на обробку Ваших персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України  з прав людини, або до суду; 9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних; 10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку Ваших персональних даних під час надання згоди або укладення правочину; 11) відкликати згоду на обробку персональних даних; 12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних; 13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для Вас правові наслідки.

Примірник повідомлення отримано: __________________  ________________________         «      » 	_____________20__ р
                                                                                                         (підпис фізичної особи)                         (ініціали, прізвище фізичної особи) 

