
Додаток 1 до Публічного договору № 1 

від « 01 січня » 2018 р. 

 

 

 
                                                                                 Заява № ________про приєднання до публічного договору  

                                                                                                  про надання телекомунікаційних послуг фізичним особам 

 

ПІБ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

Паспорт: серія _______ № _________ виданий ________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ дата «___» _________ _____р. 

Ідентифікаційний код: ____________________________________________________________________________________ 

Додаткові відомості та контактні телефони: __________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

E-mail: __________________________________________________________________________________________________ 
Цією заявою я приймаю та погоджуюсь з усіма умовами публічного договору про надання телекомунікаційних послуг фізичним 

особам №1 від «01 січня» 2018 року ФОП Загородник А.З. 

Місце надання послуг: _____________________________________________________________ 

 

Тарифний план Вартість (грн..) в т.ч. ПДВ Примітка 

 

 

 

 

Щомісячно починаючи з 

«___»________________201_р. 

 
Відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних», надаю згоду на обробку моїх персональних даних та їх  

включення до баз даних ОПЕРАТОРА в цілях, що зазначаються в Публічному договорі №1. Посвідчую, що повідомлений про включення 

вищезазначеної інформації до баз даних ТОВ «Радіо Нетворк». 

 

Дата  «_____»____________ 2018р.                                                      Дата  «_____»____________ 2018р. 

 

Підпис ________________________                                                     Підпис ________________________  
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