Додаток 1
до Порядку провадження в закордонних
дипломатичних установах України за заявами
про оформлення документів для залишення на
постійне проживання за кордоном громадян
України, які виїхали за кордон тимчасово
(пункт 2 розділу І)

Посольство України в Королівстві Нідерланди

фото
3,5 х 4,5 см

ЗАЯВА
М.П.

про оформлення документів для
залишення на постійне проживання за кордоном
громадян України, які виїхали за кордон тимчасово
Повідомляю про себе (свою дитину/особу,
яка перебуває під моєю опікою чи піклуванням) такі дані:
1. Прізвище
2. Ім’я
3. По батькові
4. Попередні прізвища, імена,
по батькові (у разі їх зміни)
5. Дата народження (число, місяць, рік)
6. Місце народження

7. Дійсний документ, що посвідчує
особу та підтверджує її належність до
громадянства України, а також дає
право на виїзд з України
8. Паспорт громадянина України
(якщо паспорт громадянина України не
оформлювався, - проставляється
відповідна відмітка)

місто/селище/село
район
область, АРК
держава
серія, номер
дата видачі
орган, що видав
серія (за наявності), номер
дата видачі
орган, що видав
паспорт громадянина України не
оформлювався
□

9. Податковий номер (реєстраційний
номер облікової картки платника
податків з Державного реєстру фізичних
осіб - платників податків) (за наявності)
10. Трудова діяльність в Україні
найменування підприємства, установи,
протягом останніх п’яти років
організації
посада

з________________ до_________________
11. Наявність підстав, що тимчасово
обмежують право на виїзд з України:
обізнаність із відомостями, що
становлять державну таємницю
наявність заборони на виїзд за кордон
засудження за вчинення кримінального
правопорушення до відбуття покарання
або звільнення від покарання
ухилення від виконання зобов’язань,
покладених судовим рішенням
перебування під адміністративним
наглядом Національної поліції
12. Останнє місце реєстрації в Україні

13. Місце проживання в Нідерландах

поштовий індекс
село/селище/місто
район
область, АРК
вулиця
номер будинку
поштовий індекс
село/селище/місто
вулиця
номер будинку
електронна пошта
телефон

номер квартири

номер квартири

14. Діти, які залишаються на постійне проживання за кордоном разом зі мною:
Син / донька /
особа, яка
перебуває під
моєю опікою
чи піклуванням

Прізвище, ім`я,
по батькові

Дата
народження

Адреса
останнього місця
реєстрації в
Україні

Документ, що
посвідчує
особу

15. Відомості про законного представника, який подає заяву:
1

Прізвище

2

Ім’я

3

По батькові

серія (за наявності), номер
дата видачі
орган, що видав
5 Документ, що підтверджує
номер
повноваження законного
дата видачі
представника
орган, що видав
Достовірність викладених у заяві відомостей і поданих документів підтверджую.
4

Документ, що посвідчує особу
законного представника

“___”__________ 20___ р.

_______________
(підпис заявника)

Я, ______________________________________________, відповідно до Закону України
“Про захист персональних даних” (далі - Закон), з метою ведення бази персональних даних
та обробки моєї заяви про залишення на постійне місце проживання за кордоном даю згоду
на:
обробку моїх персональних даних з первинних джерел в обсязі, зазначеному у цій заяві;
використання та обробку персональних даних володільцем бази, у тому числі
використання персональних даних відповідно до професійних чи службових або трудових
обов'язків, дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання часткового або повного права
обробки персональних даних іншим суб'єктам відносин, що пов'язані із персональними
даними (стаття 10 Закону);
поширення персональних даних, що передбачає дії володільця бази щодо передачі
відомостей про фізичну особу з бази персональних даних (стаття 14 Закону);
доступ до персональних даних третіх осіб, що визначає дії володільця бази у разі
отримання запиту від третьої особи щодо доступу до персональних даних, у тому числі
порядок доступу суб'єкта персональних даних до відомостей про себе (стаття 16 Закону).
Зобов’язуюсь у разі зміни моїх персональних даних надавати у найкоротший строк
уточнену, достовірну інформацію та оригінали відповідних документів для оновлення моїх
персональних даних.
“___”__________ 20___ р.

_____________
(підпис заявника)

Заяву, а також документи, додані до неї, прийняв, тотожність та правильність заповнення
перевірив
Перший секретар з
консульських питань
___________________
(посада)

“___”____________20___ р.

____________________________

Ю.П.Карпук
_______________

(підпис консульської посадової особи)

(ініціали, прізвище)

