
  1پیوست 

  

  

  

 (لوگو/ نام شرکت و کد اقتصادی/ شماره ثبت شرکت/ آدرس ثبتی/ ترجیحا روی سربرگ شرکت) 

  

  

  پیشنهاد حمایت مالی

  

  

" سفارت 2022موضوع: حمایت مالی جهت برگزاری رویدادهای مرتبط با "برنامه ترویج تلفیقی 

  میپذیرد.در ایران صورت  2022ایتالیا در تهران که در طی سال 

  

اینجانب ........................................ متولد ................... در تاریخ .................... بعنوان نماینده 

 قانونی شرکت ........................................ به آدرس ......................................................... 

................................................................................................................................. 

 تلفن..... .................. فکس......... ............. آدرس ایمیل............... ...................................... 

  

با موضوع  2022/04/26توجه به آگهی منتشرشده بر روی سایت سفارت ایتالیا در تهران در تاریخ  با

 " 2022جستجوی حامی مالی جهت رویدادهای مرتبط با "برنامه ترویج تلفیقی 

  

  آمادگی خود را جهت ارایه پیشنهاد حمایت مالی اعالم می دارم

  

یت مالی مربوطه، مبلغ...... ................. یورو را و متعهد میگردم بواسطه امضای قرارداد حما

 "، مستقیما به حساب شماره 2022رویدادهای مرتبط با  "برنامه ترویج تلفیقی جهت برنامهریزی 

 ............................... متعلق به سفارت ایتالیا در تهران واریز نمایم .

  

  

 محل و تاریخ 

 --------------------------------- 

 [نام، نام خانوادگی و سمت امضاکنندگان] 
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  سند واحد پیش نیازها

 تمامی اطالعات درخواستی میبایست توسط حامی مالی تکمیل گردند، مگر در قسمتهایی که بگونه 

 دیگری ذکر شده 

  

بخش اول اطالعات روند 

 شونده حمایت مالی و حمایت 

 هویت حمایت شونده  پاسخ: 

 نام:   تهران -سفارت ایتالیا

2202برنامه ترویج تلفیقی 
 

 نوان یا شرح کوتاه حمایت مالی: ع 

  

 بخش دوم: اطالعات حامی مالی 

 الف.اطالعات هویت حامی مالی  پاسخ: 

 نام:   

شماره کارت ملی، در صورت نیاز ( کد   

 شماره ثبت ...) اقتصادی، شماره مالیاتی، 

 آدرس پستی:   

 فرد رابط:   

 شماره تلفن: 

 آدرس ایمیل: 

 سایت: 

  

 ب. نمایندگان احتمالی حامی مالی  پاسخ: 

نام و نام خانوادگی کامل   

 تاریخ و محل تولد 

 عنوان/سمت:   

 آدرس پستی:   

 شماره تلفن:   

 آدرس ایمیل:   

تری درباره در صورت لزوم اطالعات دقیق   

 نمایندگی ارایه شود ( نوع، اختیارات، هدف) 

  

  
  
  

  
  

  



 بخش سوم: دالیل حذف 

  

 دالیل مربوط به سوابق کیفری  -الف

کسانی که در ایتالیا یا در کشور محل اجرای حمایت مالی با رای نهایی دادگاه محکومیت کیفری دارند، از شرکت در 

 پروسه گزینش حذف میگردند .

  

 دالیل مربوط به پرداخت مالیات یا حق بیمه  -ب

چنانچه حامی مالی به تمامی تعهدات مربوط به پرداخت مالیات، عوارض یا حق بیمه در کشور محل اقامت، در ایتالیا و 

 در کشور محل اجرای حمایت مالی عمل نکرده باشد .

  

 دالیل مربوط به اعسار، تعارض منافع یا تخلفات حرفه ای  -ج

   

دالیل حذف پیش بینی شده در قوانین ایتالیا و شرایط مشابه در قوانین کشوری که حمایت مالی در  -د

 آن انجام میشود 

  

  بخش چهارم: پیش نیازهای انتخاب

 حامی مالی میبایست تمامی پیش نیازهای درخواست شده در مدارک مرتبط با انتخاب را دارا باشد  .

  

 بخش پنجم: اظهارات پایانی 

صحیح و حقیقی بوده و اینجانب از عواقب  ۴تا  ۲اینجانب رسما اعالم میدارم تمامی اطالعات ارایه شده در بخشهای 

 قانونی و جزایی پیش بینی شده در قوانین ایتالیا و قوانین محلی درباره اظهارات جعلی و خالف واقع آگاه میباشم. 

وجود نداشته و تمامی پیش نیازهای ذکر شده در بخش  ۳ذکر شده در بخش اینجانب اعالم میدارم هیچ کدام از موارد حذف 

 را دارا میباشم . ۴

 را میپذیرم.  ۱اینجانب بدون هیچ گونه مالحظه یا استثنایی مقررات و شرایط گنجانده شده در آگهی عمومی پیوست 

  
  

 محل و تاریخ 

 --------------------------------- 

 و سمت امضاکنندگان]  [نام، نام خانوادگی

  

  

  

  

  

 کارت شناسایی تمامی امضاکنندگان پیوست گردد .
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اطالعیه درباره حفاظت اطالعات اشخاص حقیقی 

در فرآیند تحلیل اطالعات شخصی  آیین نامه 

  13، ماده 976/6102(اتحادیه اروپا) 

  

قانونی، صحت و شفافیت در دفاع از حقوق و هآزادی ای اساسی اشخاص استفاده از اطالعات شخصی اکیدا براصول 

 حقیقی استوار است .

 اطالعات ذیل با این هدف ارایه میگردند: 

) می باشد که در MAECIکنترل کننده اطالعات فوق وزارت امور خارجه و همکاری بین الملل جمهوری ایتالیا(  .1

 عمل می کند . amm.teheran@esteri.itهران این مورد مشخص از طریق سفارت ایتالیا در ت

در صورت وجود سواالت یا شکایات، متقاضی می تواند با مدیر حفاظت از اطالعات شخصی وزارت امور خارجه  .2

 آدرس ایمیل   36911 06 0039، تلفن مرکزی،53100، رم 1و همکاری بینالملل به آدرس میدان فارنزینا، پالک 

 pec:rpd@cert.esteri.it ،rpd@esteri.it تماس حاصل نماید. 

 اطالعات شخصی درخواستی الزمه انتخاب کارگزار اقتصادی در خصوص خدمات موضوع قرارداد است .  .3

در اختیار گذاشتن اطالعات، یک الزام پیش بینی شده از جانب قوانین ایتالیا است و خودداری از ارایه اطالعات  .4

 است   . درخواستی به منزله حذف از روند انتخاب

 استفاده از اطالعات به صورت دستی یا الکترونیک توسط کارکنان ویژه منتخب انجام می گیرد .  .5

 اطالعات به دستگاه های نظارتی داخلی و خارجی وزارت امور خارجه و همکاری بین الملل جمهوری ایتالیا  .6

)MAECI را با گزارش اطالعات نامبرده ) گزارش می گردند. با امضای اطالعیه جاری، متقاضی توافق خویش

حتی به مقامات ذیصالح محلی برای تایید صحت و یا انتشار بخش های اساسی قرارداد منعقده در سایت اینترنتی 

 کارفرما بر اساس قوانین شفافیت قراردادهای دولتی اعالم می نماید . 

به منظور کامل نمودن اجراییات یا به هر سال از زمان پایان رابطه قراردادی و  5اطالعات به مدت زمان حداکثر  .7

دلیل دیگری از جمله فسخ بدلیل عدم اجرا، نگهداری می شوند. زمان مذکور در صورت وجود پرونده قضایی تعلیق 

 می گردد. 

متقاضی می تواند دسترسی به اطالعات شخصی خود و تصحیح آنها را درخواست نماید. در این موارد متقاضی باید  .8

ارایه نموده و مسوول حفاظت از اطالعات وزارت امور  1یش را به آدرس های ذکر شده در بخش درخواست خو

 مطلع نماید .  2) را به آدرس های ذکر شده در بخش MAECIخارجه و همکاری بین الملل جمهوری ایتالیا( 

اند شکایت خویش را اگر فرد معتقد باشد که حقوق او در زمینه خصوصی بودن اطالعات پایمال شده است، می تو .9

نزد مسوول حفاظت از اطالعات وزارت امور خارجه و همکاری بین الملل مطرح نماید. در صورت عدم رضایت 

؛ تلفن 68100، رم121از پاسخ می تواند به ضامن حفاظت از اطالعات شخصی (میدان مونته چیتوریو، پالک 

) یا به مراجع pec:protocollo@pec.gpdp.it یا garante@gpdp.it(مرکز تلفن)، ایمیل  9300 60 177696

 قضایی مراجعه نماید. 

  

 تهران ،

  

  

 امضای متقاضی مبنی بر مطالعه و قبول 


