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Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
Informácie o spoločnosti

Názov spoločnosti *
Právna forma

IČO *

Adresa spoločnosti
Štát *

PSČ

Kraj

Ulica *

Mesto (obec) *

Súpisné číslo *

Kontaktné informácie
Typ telefónu *

Telefónne číslo *

PRIDA Ť

Email *
Webová stránka

Číslo spisu

Výkonný riaditeľ

Meno *
PRIDA Ť

Priezvisko *
PRIDA Ť

Kontaktné informácie
Typ telefónu

Telefónne číslo

PRIDA Ť

Email *

Žiadateľ

Meno *
PRIDA Ť

Priezvisko *
PRIDA Ť

Funkcia *

Kontaktné informácie
Typ telefónu *
PRIDA Ť

Email *

Telefónne číslo *

Informácie o investičných projektoch
Typ aktivity podľa NACE *

VYBRAŤ

Plánované nové pracovné miesta *
Plánovaná výška investície *

Nehnuteľnosť *

Pozemok
Hala (areal)
Kancelária

Investícia *

Prírastok
Rozvoj
Spoločný podnik
Nová jednotka
Technologický alebo licenčný tranfér

Hlavné lokality zákazníka pre nový investičný projekt
Plánujete uzatvárať zmluvy so slovenskými dodávateľmi alebo zahraničnými investormi, etabelovanými na Slovensku? *

Áno

Nie

Časový harmonogram investičného projektu
Plánujete ako potenciálne lokality aj iné krajiny?

VYBRAŤ

PRIDA Ť

Kritické faktory úspechu (v %)
Mzdové náklady

%

Logistika / geografické umiestnenie

%

Štátne stimuly

%

Kvalifikovaná pracovná sila

%

Iné (uveďte)

%

Váš záujem o denný monitoring médií *

Áno

Nie

Dátum

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 ISS 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 SARIO 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.

