Форма заказа консультационных материалов
для подготовки к экзамену Сертификат СIМА
«Управление эффективностью бизнеса» на русском языке
Персональные данные Клиента
Фамилия:

Имя:

Отчество:

Должность:

Тел (раб.):

Факс:

Электронная почта:
Внимание! Убедитесь что электронный адрес oksana.khomenko@atc-global.com, с которого Вы будете получать
рассылки, включен в список добросовестных отправителей!

Адрес доставки Консультационных материалов (Если необходима доставка)
Компания (если необходимо):

_______

Индекс:

Страна:

Область:

Город:

_______

Улица / Дом / Офис:

Дата экзамена для подготовки к которому Клиент заказывает Консультационные материалы
май 2018 года

Выбранные Консультационные материалы
Позиция

Полный комплект материалов
(курс лекций, задачник)

Предмет

Цена с учетом
НДС (грн.)

Р1

2700,00

P2

2700,00

ДОСТАВКА (см. вторую страницу формы для расчета)*
*В случае самовывоза указать «Самовывоз»

Дата заполнения:
Подпись Клиента:

Количество

Условия заказа Консультационных материалов
1. Заказ на Консультационные материалы должен быть отправлен Кандидатом электронной почте
oksana.khomenko@atc-global.com
2. Доставка Консультационных материалов Кандидату осуществляется двумя способами:
- самовывоз из офиса Эй Ти Си Украина по адресу: г. Киев,ул. Богдана Хмельницкого, д. 48,
по рабочим дням с 9.00 до 18.00, предварительно необходимо связаться с
представителем компании Эй Ти Си Украина по телефону +38 (044) 585 53 63
- доставка курьером
Регион Доставки

По Киеву
По Украине

Стоимость
доставки, грн.,
с НДС
(за один
полный комплект
материалов)
50,00

Срок доставки
с момента
отгрузки
(рабочих дней)
2-3

110,00

1-2

80,00

2-3

150,00

1-2

3. Счет направляется Кандидату по электронной почте в течение 3-х рабочих дней с момента получения
Заказа на материалы от Кандидата.
4. Отгрузка заказанных Консультационных материалов осуществляется в течение 5-ти рабочих дней со дня
оплаты Кандидатом соответствующего счета и возврата подписанного договора о предоставлении услуг.
5. По получении Консультационных материалов Кандидат обязуется подписать и направить в Эй Ти Си
Украина Акт приемки услуг по обеспечению Консультационными материалами.

Я понимаю изложенные выше условия и согласен с ними.
Пожалуйста, отметьте, если Вы НЕ хотите получать информационные рассылки
Эй Ти Си Украина по электронной почте

Ф.И.О. :
Дата заполнения:
Кандидат может связаться с ДП Эй Ти Си Украина
по телефону +38 (044) 585-53-63
факсу +38 (044) 585 53 64
электронной почте oksana.khomenko@atc-global.com

Подпись:

Згода на передачу та обробку персональних даних
1.
Я, _______________________________________________________ (П.І.Б.) (надалі «Суб’єкт
персональних
даних»),
паспорт
серія
____________
№
______________,
виданий
(дата)__________________
ким
___________________________________,
проживаю
за
адресою_________________________________________________________________________
відповідно до п. 2 ст. 12 Закону України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 року
№ 2297-VI надаю свою згоду на обробку моїх персональних даних (надалі «Персональні дані») у
Дочірньому Підприємстві «Еккаунтенсі Тьюішн Сентре, Україна» (надалі «Володілець
персональних даних») в «Базі персональних даних», яка знаходиться за адресою м. Київ, вул. Б.
Хмельницького, 48 з метою реалізації відносин щодо у сфері видів діяльності ДП "Ей Ті Сі Україна"
згідно Статуту.
2. До моїх Персональних Даних відносяться: теперішнє та попереднє (у випадку зміни) прізвище,
ім’я та по-батькові, рік, місяць, дата народження, паспортні дані, адреса реєстрації або фактичного
місця проживання, ідентифікаційний податковий номер, та інша інформація, яка надає можливість
мене ідентифікувати.
3. Підписуючи дану Згоду, я погоджуюсь на обробку Володільцем персональних даних моїх
вищезазначених Персональних даних .
На підставі даної згоди Одержувач та Розпорядник персональних даних отримує право на обробку
моїх Персональних даних, зазначених в п. 2 усіма передбаченими законодавством способами, а саме
дія чи сукупність дій, здійснених повністю або частково в інформаційній (автоматизованій) системі
та/або в картотеках персональних даних, які пов’язані зі збиранням, реєстрацією, накопиченням,
зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, уточненням, розповсюдженням, використанням і
поширенням (в тому числі передачею), знеособленням, блокуванням, знищенням. А також на
передачу моїх Песональних даних третім особам у разі такої необхідності відповідно до закону та
виключно для здійснення повноважень Володільця персональних даних.
4. Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року № 2297VI я маю право отримувати інформацію про зберігання моїх Персональних даних, пред’являти
вмотивовану вимогу щодо змін, а також відкликати дану Згоду в будь-який момент шляхом
направлення відповідної письмової угоди Володільцю персональних даних.
5. Я підтверджую, що я підписую дану Згоду без примусу, свідомо та добровільно, при повному
розумінні його положень.
П.І.Б._________________________________________________________________________
Дата заповнення:_________________________ Підпис:______________________________

