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П.І.Б. акціонера ______________________  

____________________________________ 

Адреса:   ____________________________   
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Телефон:  
____________________________________ 
 
  
 

 

 

 

 

З А Я В А 

 
Прошу перерахувати мені дивіденди, нараховані згідно з прийнятим річними 

Загальними зборами акціонерів ПРАТ «НЛЗ» від 17 липня 2020р. та позачерговими 

зборами акціонерів від 28.08.2020р. рішенням про виплату дивідендів, наступним 

чином: готівкою через касу ПрАТ «НЛЗ» / на мій особистий рахунок  (підкреслити 

необхідний варіант). 

 
Додатки до заяви: 

1. Заповнена згода на збір та обробку персональних даних. 

2. Довідка з банку про відкриття рахунку, засвідчена печаткою банку (при варіанті 
перерахунку дивідендів на особистий рахунок). 

3. Копія паспорта (стор. 1-5, реєстрація) або обох сторін ID-картки з довідкою про 
реєстрацію місця проживання. 

4. Довідка з паспортного столу про підтвердження зміни паспортних даних в зв’язку 
з обміном паспорта (при неактуальних паспортних даних в переліку акціонерів, 
які мають право на отримання дивідендів). 

5. Копія ідентифікаційного податкового номера. 
 
 
 
 

«  »  2020р. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Згода  
на збір та обробку персональних даних 

 
1. Я,  ____________________________________________________ __________________   

(далі – акціонер), як суб’єкт персональних даних, на виконання вимог Закону України «Про захист 

персональних даних», підписуючи даний документ даю свій добровільний та однозначний дозвіл на 

вчинення ПрАТ «НЛЗ», як володільцем персональних даних, всіх дій, які, відповідно до ЗУ «Про захист 

персональних даних», є обробкою моїх персональних даних у відповідності до сформульованої мети їх 

обробки. 

2. Метою обробки добровільно наданих акціонером персональних даних є забезпечення 

розрахунку, організації та виплати дивідендів ПрАТ «НЛЗ». 

3. Для досягнення мети обробки до бази персональних даних акціонерів ПрАТ «НЛЗ», які мають 

право на отримання дивідендів, можуть бути включені наступні персональні дані (прізвище, ім’я, по 

батькові; громадянство; дата і місце народження; ідентифікаційний номер; серія і номер паспорта або 

іншого документа, що посвідчує особу, дата видачі та орган, що видав документ; місце проживання; 

поштова адреса; телефони; електронна пошта; банківські реквізити). 

4. У зв’язку з внесенням до бази персональних даних акціонерів ПрАТ «НЛЗ», які мають право на 

отримання дивідендів, відповідно до статті 8 Закону України «Про захист персональних даних» акціонер 

має право: 

1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, 

місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних 

даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім 

випадків, встановлених законом; 

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про 

третіх осіб, яким передаються його персональні дані; 

3) на доступ до своїх персональних даних; 

4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, 

передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати 

зміст таких персональних даних; 

5) пред'являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки 

своїх персональних даних; 

6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким 

володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є 

недостовірними; 

7) на захист своїх 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 своїх 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 своїх персональних даних під час 

надання згоди; 

11) відкликати згоду на обробку персональних даних; 

12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних; 

13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки. 

5. Цим документом даю свою добровільну та однозначну згоду, без будь-яких застережень, на 

обробку моїх персональних даних, визначених в письмовій Заяві на отримання дивідендів та 

документах, які додаються до цієї Заяви, для включення до бази персональних даних акціонерів ПрАТ 

«НЛЗ», які мають право на отримання дивідендів. 

6. Цим документом даю свою згоду на передачу моїх персональних даних з метою забезпечення 

розрахунку, організації та виплати дивідендів ПрАТ «НЛЗ», банківським та депозитарним установам, та 

іншим організаціям та підприємствам, через які буде проводитись виплата дивідендів. 

7. Акціонер дає згоду на зберігання своїх персональних даних протягом строку, визначеного 

діючим законодавством України.  

8. Доступ до персональних даних акціонера, що включені до бази персональних даних акціонерів 

ПрАТ «НЛЗ», які мають право на отримання дивідендів, третіх осіб дозволяється у випадках та порядку, 

передбаченому законодавством України 

9. Акціонер не вимагає здійснення повідомлення про передачу (поширення) своїх персональних 

даних, що включені до бази персональних даних акціонерів ПрАТ «НЛЗ», які мають право на отримання 

дивідендів, якщо така передача (поширення) відбувається виключно з метою, зазначеною в цьому 

документі. 

10. Даний документ складено в 2 (двох) примірниках, один з яких отримано акціонером. 

 
 

Дата Підпис 
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