
 
 

Форма для регистрации на семинары 
по подготовке к экзамену Эй Си Си Эй ДипИФР(Рус)  

07 декабря 2018 года 
 
Персональные данные 
Фамилия            

Имя             

Отчество            

Фамилия Имя  

в транслитерации            

тел.(дом.)        тел (раб.)      

тел(моб.)        факс       

адрес электронной почты           

почтовый адрес______________________________________________________________________ 
Я согласен с тем, что Эй Ти Си Украина может хранить, обрабатывать, использовать для исполнения своих договорных 
обязательств, а также предоставлять по требованию уполномоченных государственных органов  мои личные данные, 
указанные в этой Заявке. 

 Пожалуйста, отметьте, если Вы НЕ хотите получать информационные рассылки Эй Ти Си Интернэшнл по электронной 
почте 
 
Стоимость 
Посещение семинаров (12 дней)       16000,00 грн.  
с набором обновленных материалов ATC       (с НДС) 
 
Даты семинаров 
 
01, 08, 15, 22, 29 сентября  06, 13, 20, 27 октября  03, 10, 24 ноября  
 
 
Дополнительный     
предэкзаменационный  
семинар   02 -03 декабря 2018 г.   3000,00 грн. 
                      (с НДС) 
 
Для слушателей полного курса ДипИФР-Рус.   2500,00 грн. 

   (с НДС)  
 
Оплата: 
 

 физ.лицо        юр.лицо* 
*при оплате юр.лицом просьба заполнить анкету контрагента 
  

Внимание! Регистрация на семинар заканчивается за неделю до даты начала семинара. 
 

Пожалуйста, убедитесь, что Ваша регистрационная форма была нами получена. 
Адрес киевского офиса компании Эй Ти Си Украина: 
Украина, 01030, Киев, ул. Богдана Хмельницкого, 48, 7 этаж  
Телефон: +38 (044) 585 53 63, Факс: +38 (044) 585 53 64 
e-mail: oksana.khomenko@atc-global.com 
 
Подпись кандидата      Дата: _____________________ 



 
 

Згода на передачу та обробку персональних даних 
 

1. Я, _______________________________________________________ (П.І.Б.), 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 «Оператор Даних») в «Базі персональних даних клієнтів», 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 та місце народження, паспортні дані, 
національність, громадянство, адреса реєстрації та фактичного місця проживання, 
відомості про освіту та спеціальності, наукові ступені та нагороди, відомості про місце 
роботи та назви теперішньої та попередніх посад, ідентифікаційний податковий номер, 
адреса електронної пошти та інша інформація, яка надає можливість мене ідентифікувати. 
 
3. Підписуючи дану Згоду, я погоджуюсь на обробку Оператором Даних моїх 
Персональних Даних . 
 
На підставі даного Повідомлення Оператор Даних отримує право на обробку моїх 
Персональних Даних 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. 
 
4. Підписуючи дане Повідомлення, я також надаю згоду на передачу моїх персональних 
даних між іншими фірмами Ей Ті Сі, що належать до холдингу Ей Ті Сі, для тих самих 
цілей, як зазначено вище, за умови, що вони забезпечать не менший рівень захисту 
персональних даних, ніж передбачений українським законодавством. 
 
5. Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року 
№ 2297-VI я маю право отримувати інформацію про зберігання моїх Персональних Даних, 
пред’являти вмотивовану вимогу щодо змін, а також відкликати дане Повідомлення в 
будь-який момент шляхом направлення відповідної письмової угоди Оператору Даних. 
 
6. Я підтверджую, що я підписую дане Повідомлення без примусу, свідомо та 
добровільно, при повному розумінні його положень. 
 
П.І.Б.__________________________________________________________ 
 
Дата заповнення:_____________________Підпис:_________________   
 
 
 
 



 
 

АНКЕТА КОНТРАГЕНТА:  
 

Повна назва 
укр.  

англ.  
Скорочена назва 
укр.  

англ.  
Ідентифікаційний код 
юридичної особи  

Юридична адреса 
  

Поштова адреса для 
листування  

Розрахунковий рахунок   
Банк (назва), код банку  
Прізвище, ім’я та по-батькові 
голови підприємства, посада; 
назва документу, на підставі 
якого він діє 

 

Телефон, факс, е-mail  
ІПН  
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