Poskytovateľ: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Organizácia: Slovak Business Agency
Identifikátor: 00686832.MHSR_SBA_ES07_ES08_ZaevidovanieZiadostiOPoradenstvoPodnikatelom.sk
Opis účelu: Podanie žiadosti o poskytnutie špecializovaného a všeobecného poradenstva.
Jazyk: SK Verzia: 1.1

Kontaktný formulár pre zaevidovanie žiadosti o poradenstvo podnikateľom

Názov firmy / organizácie *
Právna forma

IČO *

IČ DPH

DIČ

Sídlo
Štát *

PSČ

Kraj *

Ulica *

Okres

Časť budovy

Mesto (obec) *

Súpisné číslo *

Kontaktné údaje
Telefónne číslo *
PRIDA Ť

Email *
Webová adresa
Krátky popis firmy *

Odvetvie pôsobenia *
PRIDA Ť

Štatutárny zástupca

Meno *

Priezvisko *

PRIDA Ť

Rok narodenia

Email *

PRIDA Ť ĎA LŠIEHO ŠTA TUTÁ RNEHO ZÁ STUPCU

Kontaktná osoba
Kontaktná osoba je rovnaká ako štatutár
Kontaktná osoba je iná ako štatutár

Oblasť / typ poradenstva
Poskytované poradenstvo

PRIDA Ť

Telefónne číslo *

Legislatíva a predpisy EÚ
Programy EÚ
Zelené podnikanie
Prístup k financiám
Inovácie a služby technologického transferu
Zlepšenie inovačnej kapacity firmy
Duševné vlastníctvo
Iné (popíšte nižšie)

Podrobnejší popis žiadosti

Požadovaný spôsob sprístupnenia informácie
Štandardne Vám doručíme výstup služby elektronicky. V prípade, ak chcete doručiť výstup služby aj iným spôsobom, prosím zaškrtnite možnosť
eDesk
Email
Iné

Súhlas so spracovaním údajov
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky je prevádzkovateľom „Integrovaného informačného systému pre zabezpečenie poskytovania
elektronických služieb MH SR“ (ďalej len „IIS MH SR“).
Prevádzkovateľ IIS MH SR v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov spracúva osobné údaje užívateľov IIS MH SR.
Ako užívateľ IIS MH SR týmto dávam prevádzkovateľovi IIS MH SR, ako aj jeho zástupcom a sprostredkovateľom, svoj výslovný a dobrovoľný súhlas
so spracovaním svojich osobných údajov pre účely prevádzkovania IIS MH SR, s ich správou, uchovávaním, s určovaním ich účelu ako aj s ich
poskytovaním na spracúvanie v zmysle citovaného zákona.
Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľujem na dobu neurčitú. Beriem na vedomie, že prevádzkovateľ IIS MH SR je oprávnený si odo
mňa vyžiadať doklad totožnosti za účelom overenia identity. *

Zasielanie informácií
Mám záujem o zasielanie informácií o službách SBA do mojej emailovej schránky
Email

Položky označené hviezdičkou (*) sú povinné.

Verzia:1.1
VALIDOVAŤ A UKONČIŤ
Informácie pre používateľa: Tlačidlo "Validovať a ukončiť" umožní kontrolu zadaných údajov a dočasné uloženie zadaných údajov pred odoslaním tohto formulára.
Samotné uloženie formulára do samostatného súboru je možné na stránke pre podanie elektronického formulára.

