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Име на органа eCommerce authority CZ

Неофициално име на органа eCommerce authority CZ

Държава Чешка република

Адрес Main street 1
1000  Town

Телефон 1000 000

Факс 1000 000

Електронен адрес ecom.cz@test.europa.eu

  
Member State of establishment of

the service provider Чешка република

  

Спешна процедура Не

Номер на предишната IMI заявка 12345.0
Докладът за предишната IMI заявка трябва да бъде приложен по-долу, за предпочитане в PDF
формат.

  
Пълно име на доставчика на

услуги (en) name of the service provider
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authority CZ



    
Information about the service
provider's address, which has

become available after the sending
of the preceding IMI request

     
Дейност по предоставяне на

услуги (en) service activity

Информация за доставчика на
услуги, получена след

изпращането на предишната IMI
заявка

  
Ако координатите за връзка на доставчика са същите като при предишната заявка, не е
необходимо да попълвате долните полета. Ако координатите са се променили след
изпращането на заявката, всички нови данни трябва да бъдат посочени.

Телефон +620 111 555

Електронен адрес service.provider@emailaddress.eu
URL адрес на доставчика на

услуги http://www.serviceProvider.eu

  
Ако данните за представителя на доставчика са същите като при предишната заявка, не е
необходимо да попълвате долните полета. Ако данните са се променили след изпращането на
заявката, всички нови данни трябва да бъдат посочени.

Собствено име

Фамилно име

Телефон

Електронен адрес

     ,   
Допълнителна информация за

националното правно основание,
която не е била включена в

предишната IMI заявка

 
Информация за фактическото
положение, станала известна

след изпращането на предишната
IMI заявка

    
Основания за започване на

процедурата Получихме жалби от получатели на услуги, вж. по-долу
Допълнителна информация за

основанията за започване на
процедурата, получена след

изпращането на предишната IMI
заявка
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Мерки, които приемащата
държава възнамерява да

предприеме или е предприела

Гарантиране на спазването на общите изисквания за информация, вж. по-долу

Подробно описание на мерките (en) detailed description

Продължителност на мерките Временни

Период From: 01/12/2013 To: 01/12/2013

Мерките са в интерес на Обществената сигурност, вж. по-долу

Подробно обяснение (en) explanation
Основание за предприемане на

мерките
Мерките, които държавата по произход е предприела в конкретния случай, се смятат за
неподходящи, вж. по-долу

Подробности за основанието (en) justification

Анализ на пропорционалността (en) analysis
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