
Форма УНІТ 1 

 Президенту Правління 
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
«УКРАЇНСЬКЕ НАУКОВО-
ОСВІТНЄ IT ТОВАРИСТВО» 
Харченку В.С. 

 

ЗАЯВА 

про вступ до ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «УКРАЇНСЬКЕ НАУКОВО-
ОСВІТНЄ IT ТОВАРИСТВО» 

 

Я,________________________________________________________________ 
(ПІБ) 

______________________________________________, прошу прийняти мене 

в члени ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «УКРАЇНСЬКЕ НАУКОВО-

ОСВІТНЄ IT ТОВАРИСТВО» (далі – Організація). 

Про себе повідомляю: 

ПІБ (англійською мовою)___________________________________________ 

Дата народження  ___/___/_____  

Місце народження ___________________________ 

Місце роботи_______________________________________________________ 

Посада____________________________________________________________ 

Телефон___________________________________________________________ 

E-mail_____________________________________________________________ 

Сфера професійної діяльності: 

- освіта 

- наука 

- IT-бізнес 

- інше 
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Експертиза за напрямами діяльності ГО «УНІТ»: 

- Взаємодія з державними та

громадськими  структурами

- Аналітика IT-ринку

- Вдосконалення IT-освіти

- Кооперація з індустрією

- Науково-інноваційна діяльність

- Міжнародна діяльність

- Медіакомунікація

- Професійна орієнтація та

популяризація IT-галузі

Діючі члени ГО «УНІТ», які можуть надати рекомендації щодо вступу 

(відповідно до п. 4.4 Статуту): 

1. ________________________________________________________
(ПІБ, основне місце роботи, телефон, e-mail) 

________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________
(ПІБ, основне місце роботи, телефон, e-mail) 

_________________________________________________________ 

Даним повідомляю, що з положеннями Статуту Організації я ознайомлений, та 
зобов’язуюсь виконувати Статут, сприяти реалізації мети, цілей та завдань Організації, 
дотримуватись вимог, встановлених рішеннями Загальних зборів та інших керівних 
органів Організації, та сплатити членський внесок згідно з вимогами статутних 
документів у розмірі, встановленому рішенням Загальних зборів, протягом 10 робочих 
днів з дня прийняття до Організації, та щорічно своєчасно сплачувати членські внески 
відповідно до вимог статутних документів та  рішень Загальних зборів. 
Шляхом підписання цього тексту, відповідно до Закону України «Про захист 
персональних даних», надаю згоду на обробку моїх особистих персональних даних, яка 
здійснюється повністю або частково із застосуванням автоматизованих засобів, а також на 
обробку персональних даних, що містяться у картотеці чи призначені до внесення до 
картотеки, із застосуванням неавтоматизованих засобів з метою ведення діловодства, 
підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої 
інформації, ведення бухгалтерського і податкового обліку, складання і подання до 
контролюючих органів звітності, забезпечення реалізації інших відносин, що вимагають 
обробки персональних даних відповідно до законодавства та локальних актів володільця, 
до яких належать: прізвище, ім’я, по батькові, дата, місяць та рік народження, місце 
народження, контактна інформація (номери телефонів, адреса електронної пошти тощо); 
дані про місце роботи, сферу професійної діяльності. 
Зобов’язуюсь при зміні моїх персональних даних надавати у найкоротший термін до 
Організації уточнену інформацію для внесення моїх нових особистих даних до бази 
персональних даних членів Організації. 

_____________ ______________              ___________________
          (дата)           (підпис)                (ПІБ) 
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