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APTAUJAS ANKETA
Eiropas Savienības finansēta garantiju programma "Nodarbinātības un sociālās inovācijas programma" 
(Programme for Employment and Social Innovation (EaSI))
 
Datu iegūšanas mērķis ir Attīstības finanšu institūcijas “Altum” un Eiropas Investīciju Fonda līgumā noteikto EaSI garantijas  saņemšanai nepieciešamo nosacījumu izpilde un datu  iesniegšana par EaSI garantijas saņēmēju pārskatu veidā Eiropas Investīciju Fondam, Vairāk par personas datu apstrādi skatīt Attīstības finanšu institūcijas “Altum” privātuma politikā.
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1. Informācija par uzņēmumu
Vispārīga informācija
Uzņēmuma rādītāji
Darbinieku skaits (neieskaitot uzņēmuma īpašniekus)
Vai jūsu uzņēmums iepriekš ir pieteicies mikroaizdevumam?
2. Informācija par uzņēmuma īpašnieku/iem
Īpašnieks
Dzimums
Izglītība un nodarbinātības statuss
Vai ir uzskatāms par migrantu*?
*personas, kas ieceļojušas Latvijā no citas valsts ar mērķi apmesties tajā uz dzīvi, kas uzskatāmi par ārzemniekiem, repatriantiem vai patvēruma meklētājiem
No kurienes?
Vai ir piešķirta invaliditāte?
Vai iepriekš ir zaudējis/usi darbu?
Kādi ir galvenie ienākumu avoti?
(Nospied + pogu, lai pievienotu īpašnieku)
9.0.0.2.20101008.1.734229
Parakstot šo anketu nepārprotami piekrītu savu personas datu pārbaudei, apstrādei un uzglabāšanai ar mērķi nodrošināt personas identifikāciju, kā arī garantiju programmas "Nodarbinātības un sociālās inovācijas programma" noteikto prasību izpildei. Kā arī piekrītu, ka normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, kārtībā un apjomā mani dati var tikt nodoti citām kompetentajām institūcijām to funkciju nodrošināšanai.
Uzņēmuma pārstāvis/ji:
(Nospied + pogu, lai pievienotu papildus vietu parakstam)
Dokuments var būt bez pašrocīga paraksta, ja tas ir jāparaksta tikai klienta pārstāvim un šis pārstāvis iesniedzis dokumentu Altum izmantojot attālināto darījumu sistēmu internetā mans.altum.lv vai visas personas ir parakstījušās ar e-parakstiem.
Nospied, lai pievienot kredītprojektu vadītāja komentāru
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