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Informace o zpsobu zpracování

Forma E-Commerce Directive Notification - Articles 3(4) and 3(5)

Legislativní oblast Elektronický obchod / EESSI

Způsob zpracování Notification

Číslo 518

Status Koncept

Verze 1

Poslední aktualizace 03/12/2013 11:54

Iniciující orgán

Název orgánu eCommerce authority CZ

Neformální název orgánu eCommerce authority CZ

Země Česká republika

Adresa Main street 1
1000  Town

Telefonní číslo 1000 000

Fax 1000 000

E-mailová adresa ecom.cz@test.europa.eu

lenský stát (usazení)
Členský stát, ve kterém je

poskytovatel usazen Česká republika

Druh oznámení

Postup pro naléhavé případy Ne
Číslo předchozí žádosti v systému

IMI 12345.0

Zprávu z předchozí žádosti ze systému IMI je třeba připojit níže, pokud možno ve formátu PDF.

Poskytovatel služeb

Celé jméno poskytovatele služeb (en) name of the service provider
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Adresa poskytovatele služeb
Information about the service
provider's address, which has

become available after the sending
of the preceding IMI request

Další údaje o poskytovateli služeb
Činnost provozovaná

poskytovatelem služeb (en) service activity

Informace o poskytovateli služeb,
které jsou dostupné od zaslání

předchozí žádosti v systému IMI

Kontaktní údaje
Pokud jsou kontaktní údaje poskytovatele služeb stejné, jako byly v předchozí žádosti v systému IMI,
není nutné pole níže vyplňovat. Pokud se kontaktní údaje od poslední žádosti v IMI změnily, je třeba
všechny nové informace vyplnit.

Telefonní číslo +620 111 555

E-mailová adresa service.provider@emailaddress.eu

URL adresa poskytovatele služeb http://www.serviceProvider.eu

Podrobnosti o zástupci
Pokud se údaje o zástupci poskytovatele služeb od předchozí žádosti v systému IMI nezměnily, není
nutné pole níže vyplňovat. Pokud se údaje od poslední žádosti v IMI změnily, je třeba veškeré nové
informace vyplnit.

Jméno

Příjmení

Telefonní číslo

E-mailová adresa

Vnitrostátní právní odkaz hostitelského lenského státu, podle kterého
Další informace o vnitrostátním

právním předpisu, který nebyl
uveden v předchozí žádosti

v systému IMI

Skutková situace
Informace o skutkové situaci, které
jsou dostupné od zaslání předchozí

žádosti v systému IMI

Dvody pro zahájení ízení

Důvody pro zahájení řízení Obdrželi jsme stížnosti od příjemců služeb. Podrobnosti viz níže
Další informace o důvodech pro

zahájení řízení, které jsou dostupné
od zaslání předchozí žádosti

v systému IMI.
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Zamýšlená opatení
Opatření, jež hostitelský členský stát

zamýšlí přijmout nebo přijal. Zajistěte, aby byly dodržovány požadavky na obecné informace. Podrobnosti viz níže.

Podrobný popis opatření (en) detailed description

Doba trvání opatření Dočasná

Období From: 01/12/2013 To: 01/12/2013

Odvodnní

Tato opatření jsou nutná z důvodu veřejné bezpečnosti. Podrobnosti viz níže.

Podrobné vysvětlení (en) explanation

Odůvodnění opatření Opatření, jež domovský členský stát v daném případě přijal, se nepovažují za přiměřená. Podrobnosti
viz níže.

Podrobné zdůvodnění (en) justification

Analýza proporcionality (en) analysis
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