ЗРАЗОК
ПОДАННЯ

Секретарю міської ради
Марковському І.І.

Про нагородження

Шановний Іване Івановичу !
Порушуємо клопотання про нагородження відзнакою виконавчого
комітету Кіровоградської міської ради „За заслуги” ІІ ступеня Іваненка
Володимира Петровича, інженера публічного акціонерного товариства по
виробництву сільськогосподарської техніки "Червона зірка", за вагомий
особистий внесок у соціально-економічний розвиток міста, (далі-по
змісту відповідно до професійної діяльності).

З повагою
Керівник підприємства

(підпис)

(прізвище, ініціали)

ЗРАЗОК
НАГОРОДНОГО ЛИСТА
НАГОРОДНИЙ ЛИСТ
для представлення до нагородження
відзнакою виконавчого комітету Кіровоградської міської ради
“За заслуги” ІІ ступеня
1. Прізвище, ім’я, по батькові _Іваненко Володимир Петрович_______
2. Посада і місце роботи, служби інженер публічного акціонерного
товариства по виробництву сільськогосподарської техніки "Червона
зірка"__________________________________________________________
3. Число, місяць, рік і місце народження 21 червня 1942 рік, Україна,
місто Кіровоград________________________________________________
4. Стать чоловіча 5. Національність українець________________________
6. Партійність позапартійний 7. Освіта вища, Кіровоградський інститут
сільськогосподарського машинобудування, 1967 рік, цивільне та
промислове будівництво__________________________________________
8. Науковий ступінь, вчене звання, спеціальне звання немає____________
9. Які має нагороди України, дата нагородження немає________________
10. Домашня адреса місто Кіровоград, вулиця Героїв Сталінграда, 48,
кв. 54 Тел. _________--------______
11. Службова адреса місто Кіровоград, вул. Медведєва, 1______________
Тел. 39-54-35____
12. Загальний стаж роботи 45 років. Стаж роботи у даному колективі
35 років
13. Характеристика з зазначенням конкретних особливих заслуг особи
розпочинається із зазначенням інформації про трудову діяльність
особи (роки та місце роботи)
вказується з якого часу обіймає посаду, зазначену у поданні та
нагородному листі
відображаються конкретні заслуги, досягнення особи на
зазначеному місці роботи, її внесок у розвиток підприємства, міста за
час від попереднього нагородження (як правило, це останні три роки)
вказуються відомості про нагородження особи із зазначенням назви
відзнаки та року нагородження.
Керівник підприємства
М.П.

(підпис)

(прізвище, ініціали)

БЛАНК ЗГОДИ
НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
Відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" я, ____________________
______________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(дата народження, поштова адреса)

шляхом підписання цього тексту добровільно надаю згоду Кіровоградській міській
раді на обробку моїх персональних даних в необхідному їх обсязі
з метою:
реалізації господарських, цивільно-правових, адміністративно-правових,
податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку;
створення особистого облікового запису, послуги зі збору даних та технічної
підтримки, інші цивільні, комерційні, податкові, бухгалтерські та облікові цілі
відповідно до Цивільного, Господарського і Податкового кодексів України, законів
України "Про авторські та суміжні права", "Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні" та "Про банки та банківську діяльність".
Під обробкою персональних даних я розумію будь-яку дію або 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, використанням і поширенням
(розповсюдженням, реалізацією, передачею), знеособленням, знищенням будь-яких
відомостей про мене.
Під персональними даними я розумію будь-які відомості чи сукупність відомостей
про мене, які ідентифікують або можуть бути конкретно ідентифіковані, у тому числі
прізвище, ім'я та по батькові, дата і місце народження, ідентифікаційний номер, серія і
номер персональних даних.
Згоду на обробку персональних даних надано на необмежений термін
"___" _______________ 201 __ р. ______________ _______________________
(підпис)

(П.І.П. суб'єкта персональних даних)

