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ЗГОДА - ПОВПОМЛЕННЯ
ВИповИ!о до 3акону Ухра]ни (Про захисг лерaональ!их данйх, вИ 01,08,2010 року М 2297,vl, нцаю безвИхличну зlоду цQдо оýрбхи сво]х лерсояальних

данж Страхо9ою комланiею (БРОКБlЗНЕС, з метоD обслуговуваr]ня &пЬнiв з яхимt. уllладено договори страхування, а тахФ( будь-я(ич!l lретit!и особами. за
якими Страхова Iомпанiя rБРОКБlЗНЕС, несе вПпоsЦпi зобоэ'язання я{ cтpaxoвl4к. згИяо стагri 20 Закону Ухраlни <Про страхувавнi,, та crarTi988 Цr6iльNоrо
кодексу yкpaiнr, а тахох доrриманням Страховою rомлаriею (БРОКБIЗНЕС, таaмвиФ страryвання у вИпоsiдносriдо статгa 40 3акону УФатllи rПро сrрахуванняr.
Дана обробка мохе такФк здiйснюватись будьяхими третiми особами, яхим Страховик tlадав таке право зфно 3 чинним законодаsсrвом Ухра]яи. Я лосsИчуý. ЦО
Фнайомлеfirй(а) зiсsоiм& правами як с}б'екlа персовальfiих да,lих, вИловйt{о до Заrону Украiни (Про захист персоfiальних ,qaн9xi вИ 01,06,2010 pory Na 22s7-vl,
а тахож повИомлений пOо те, цо з моменту отр!tмання Страхоsиком цiеi Заяви персональпi данi, зазrачеяi у нiй виюченiдо базtl персональrlих даних СтраховиЕЕ,
Уповноsаraую Страrовиrа м замоýлaкня проsодення оцiха Mariм з метою вtзначен}ýt розglру матерlальвоrо 36
завданоlо Tpaвcnopтnoмy засобу (iнцоaу майну) / з метою визначопfiл риlirовоТ ИiйсноТ} вартоФl lрlllýпорт оrо засобу.
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