Přijal:

ŽÁDOST O PŘÍSTUP DO PORTÁLU EAGRI
PRO PŘÍJEMCE PODPOR DE MINIMIS

Dne:
Číslo jednací:

A. Údaje o žadateli
Jméno
Příjmení
Rodné číslo/datum narození4)
99

Uživatelské jméno (login)3)
Číslo a typ dokladu totožnosti
Adresa trvalého bydliště

4)

E-mail
Telefon
Mobilní telefon

B. Údaje o subjektu
Vztah žadatele k subjektu
(křížkem vyberte jednu z možností)

Typ subjektu1)
Obchodní firma
Jméno2)

Jsem totožný se subjektem
Jsem statutárním orgánem subjektu
Jsem pověřen subjektem
Fyzická osoba
Právnická osoba

Příjmení2)
Identifikační číslo (IČO)
Rodné číslo/datum narození4)

C. Seznam příloh
Výpis z obchodního rejstříku1)
1)

Plná moc
Další přílohy

ANO

NE

ANO

NE

Uživatel svým podpisem bere na vědomí skutečnost, že poskytnuté osobní údaje ověřené dle zákona č. 252/1997 Sb., o
zemědělství v platném znění a zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých
dalších zákonů, budou zpracovány v listinné i elektronické formě pro potřeby registrace, administrace, evidence a účetnictví v
souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob, v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a dle příslušných právních předpisů. Podrobné
informace o zpracování osobních údajů jsou zveřejněny na www.szif.cz a www.eagri.cz.

V.................................................. dne.........................

.............................................
Podpis žadatele

Stanovisko MZe / SZIF k žádosti:
Žádost o přístup do privátních sekcí Portálu eAGRI

schvaluji – neschvaluji.
......................................................
Podpis pracovníka SZIF/MZe

Důvody pro neschválení žádosti: ..............................................................................................
............................................................................................................................................
1) Hodící se zaškrtněte.
2) Jméno a příjmení vyplňujte jen u fyzické osoby a jen pokud není vyplněno obchodní jméno ! !
3) Uživatelské jméno pro přístup do Portálu eAGRI/Portálu farmáře SZIF se skládá z minimálně 8 znaků,
začínajících čísly 99 a dalších 6 znaků (bez diakritiky a speciálních znaků) si může uživatel zvolit. Počáteční
číslo uživ. jména „99“ je v tomto formuláři již předvyplněno.
4) Vyplnění RČ není povinné za předpokladu uvedení data narození. Je možné uvést i číslo dokladu a jeho typ.
U zahraničních fyzických osob se uvádí datum narození, číslo dokladu a jeho t yp.

