Анкета для юридичної особи для підписання договору в рамках програми
партнерства з Архітекторами і Дизайнерами
Шановні панове!
Для початку співробітництва та підписання договору з ТОВ «Мілє» просимо Вас надати
заповнену анкету з підписом та скан-копії необхідних документів.
•

Загальна інформація

Контактна особа:
Контактний телефон:
Email. адреса:
•

Дані для договору

Назва підприємства
Прізвище Ім’я По батькові
Керівника підприємства, що діє
на підставі Статуту
Прізвище Ім’я По батькові особи,
що діє на підставі доручення
(за потреби)
№ доручення (за потреби)
Дата видачі доручення (за потреби)

Юридична адреса:
Поштова адреса:
код ЄДРПОУ
№ св-ва ПДВ
(якщо платник)
ІПН
Банківські реквізити:
№ рахунку IBAN
УВАГА!!! Для підписання договору та початку роботи з компанією Miele в рамках програми
партнерства з Архітекторами та Дизайнерами як Юридична Особа, мають бути виконані
наступні умови:
1. Відсутність податкового боргу
відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" N 2297-УІ від 01.06.2010 р надаю ТОВ "Мілє" згоду на обробку
персональних даних своїх посадових осіб з перевірених джерел, зокрема: ідентифікаційні дані (прізвище, ім’я та по батькові, адреса
проживання, телефон, електронна адреса, паспортні дані, ідентифікаційний номер, адреса/місце здійснення підприємницької діяльності,
дані про державну реєстрацію підприємства, дані щодо системи оподаткування, номер та інші реквізити банківського рахунку та інші
відомості, повідомлені мною в Анкеті й прикладених документах. Персональні дані, включаються до бази персональних даних
«Контрагенти ТОВ "Мілє"» (далі - «БПД»), володільцем якої є ТОВ "Мілє", зберігаються та обробляються з метою забезпечення реалізації
відносин у сфері господарської діяльності, зокрема податкових, фінансових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку.
Я підтверджую, що я повідомлений про права, які я маю у зв'язку із включенням персональних даних своїх посадових осіб до БПД,
відповідно до статті 8 Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-УІ від 01.06.2010 р.
Я надаю згоду на передання моїх персональних даних іншим фізичним та юридичним особам, а також органам державної влади та
управління, у межах, необхідних для укладання договірних і інших відносин з ТОВ «Мілє» й належного виконання умов Договору"
Я погоджуюсь надавати уточнену інформацію щодо персональних даних своїх посадових осіб за умови їх зміни.

2. З года на обробку персональних даних:
М.П./Підпис

Дата

