
Додаток 1 

(для громадян України) 

 

 Президенту ГО  

«Всеукраїнська федерація гольфу» 

 

Хомутинніку В.Ю. 

 

 

 

ЗАЯВА 

 

Я, ________________________________________________________________, 

(прізвище, ім’я, по батькові) 

прошу надати мені статус акредитованого гравця у системі гандикапів 

EGA/WHS. 

З положеннями Статуту ГО «Всеукраїнська федерація гольфу» 

ознайомлений(на) і визнаю їх. 

 

Анкета додається. 

 

 

 

«___» _______________ 20___ р. 

 

 

Підпис _______________________ 



Додаток 2 

(для громадян України) 

 

АНКЕТА 

акредитованого гравця у системі гандикапів EGA/WHS 

 

1. Прізвище, ім’я, по батькові _____________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

2. Ім’я та прізвище (англійською) __________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

3. Дата народження: _________________________________ 

4. Паспортні дані: ______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

5. Поштова адреса (індекс - обов’язково): __________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

6. Контакти: 

 робочий телефон: _______________________________________ 

 мобільний: _____________________________________________ 

 E-mail: _________________________________________________ 

7. Місце роботи та посада: _______________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

8. Домашній Клуб: ______________________________________________________ 

 

 

 

Підпис: ____________________________ 

 

«___» ________________ 20___ р. 



Додаток 3 

(для громадян України) 

 

ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ 

акредитованого гравця з гольфу у системі гандикапів EGA/WHS 

 

Я, ________________________________________________________________, 

що народився/лась «____»________________ ________ року, паспорт (серія, номер) 

___________________, виданий «____» _______________ ________ року; орган, що 

видав _________________________________________________________________, 

шляхом підписання даного тексту, відповідно до Закону України «Про захист 

персональних даних» від 03.09.2015 року № 675-VIII, надаю громадській 

організації «Всеукраїнська федерація гольфу» (далі – Федерація) згоду на збір та 

обробку моїх особистих персональних даних з метою ведення обліку гравців, 

підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та 

іншої звітної інформації з питань розвитку гольфу, а також на публікацію 

гандикапової інформації на офіційному сайті Федерації. 

Обсяг моїх персональних даних визначається Федерацією відповідно до вимог 

законодавства України або за погодженням зі мною у разі необхідності обробки 

додаткової інформації, подання якої до Федерації не передбачено законодавством 

України. 

Передача моїх персональних даних третім особам здійснюється Федерацією 

лише у випадках, передбачених законодавством України. 

Передача моїх персональних даних третім особам у випадках, не передбачених 

законодавством України, здійснюється Федерацією лише за моєю згодою. 

Зобов’язуюсь при зміні моїх персональних даних, а саме громадянства, місця 

проживання, прізвища, номеру телефону, електронної адреси, домашнього клубу, 

тощо (згідно даних анкети – додаток 2), повідомити Федерацію. 

Копія документа, що посвідчує особу, додається. 

 

«___» _______________ 20___ р. 

 

Підпис _______________________ 


