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Prihláška na výstavu / veľtrh
Výber podujatia
Názov výstavy / veľtrhu *
Termín výstavy / veľtrhu

VYBRAŤ

od

do

Miesto výstavy / veľtrhu

I. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O ŽIADATEĽOVI
Fyzická osoba  podnikateľ
Právnická osoba

II. INFORMÁCIE O ŽIADATEĽOVI
Predmet podnikateľskej činnosti v
súlade s príslušným registrom,
vzťahujúci sa na prihlasovanú
výstavu/veľtrh

Dátum založenia firmy

Celkový počet zamestnancov k
dátumu podania žiadosti

Fiškálny rok príjemcu
Od

Do

Účtovné obdobie príjemcu podľa § 3 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Uvádza sa len v prípade, ak účtovným obdobím príjemcu nie je
kalendárny rok ale hospodársky rok

SK NACE (Štatistická klasifikácia
ekonomických činností)
Odvetvie priemyslu
Platiteľ DPH

Áno
Nie

Žiadateľ

Titul pred menom
PRIDA Ť

Meno *
PRIDA Ť

Titul za menom
PRIDA Ť

Priezvisko *
PRIDA Ť

Funkcia

Kontaktné údaje
Typ telefónu *
PRIDA Ť

Email

Telefónne číslo *

III. Prehľad o pomoci de minimis prijatej počas prebiehajúceho a dvoch predchádzajúcich fiškálnych rokov
Uviesť údaje o pomoci de minimis poskytnutej žiadateľovi (prijímajúcemu pomoc podľa tejto schémy) a všetkým subjektom, ktoré spolu s ním tvoria „jediný
podnik“, tak ako je definovaný v článku 2 ods. 2 nariadenia Komisie č. 1407/2014.
Obchodné meno
IČO / DIČ
Dátum poskytnutia
Názov pomoci
Poskytovateľ

Výška pomoci
Poznámky
PRIDA Ť

SPOLU V EUR

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

je adresa sídla / bydliska totožná s korešpondečnou adresou?

Áno

Nie

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 MHSR 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.

