FORMULAR APLIKIMI
KËRKESË PËR REGJISTRIM
QENDRA KOMBËTARE E INVENTARIZIMIT TË PASURIVE KULTURORE
MINISTRIA E KULTURËS
Nëse keni pyetje, lutemi kontaktoni:

HAPËSIRË E REZERVUAR VETËM PËR INSTITUCIONIN

Tel:
E-mail:
Web:
Shënim: Ju lutem plotësoni me kujdes dhe qartë
informacionin e kërkuar në fushat më poshtë,
ME SHKRONJË TË MADHE E NË NGJYRË BLU.

Nr.Prot:
Date:

SEKSIONI A: INFORMACION SPECIFIK MBI APLIKANTIN
1. Emri

2. Mbiemri

3. Emri i babait

4. Numri Personal

5. Gjinia

Mashkull

Femër

6. Datëlindja
Data

Muaji

Viti

8. Shtetësia

7. Vendlindja
9. Nr. Tel. Celular

10. Nr. Tel. Fiks

SEKSIONI B: INFORMACION SPECIFIK MBI APLIKIMIN
Në zbatim të Ligjit Nr. 27/ 2018, "Për Trashëgimitë Kulturore dhe Muzetë" kërkoj të regjistroj pranë institucionit tuaj
________________________________________objekt/ objekte kulturore, autori i së cilës/ cilave, jam/ nuk jam unë.

SEKSIONI C: DOKUMENTACIONI I PARAQITUR
Fatura e shitjes/ deklarata Fatura Noteriale me Nr.

Regj. dhe Nr.

Kol.

Kërkesë për regjistrim të objekteve Pasuri Kulturore
Mandat pagesa e tarifës së pasaportës
Dokument noterial (pronësie/ shit-blerje/ dhurimi/ përfaqësimi) lidhur me objektin
Deklaratë për regjistrim vepre/ objekti
Paraqitja fizike e veprës/ objektit për regjistrim (në varësi të tipologjisë së objektit)
Dokument identifikimi (Pasaportë/ Kartë Identiteti)

Formular i QKIPK-së, i plotësuar/ Pasaporta e objektit e paplotësuar

KLAUZOLA DEKLARATIVE
Unë i/e nënshkruari/a ___________________________________________________ në dijeni të përgjegjësive penale që rrjedhin nga
deklarimi dhe paraqitja e të dhënave e rrethanave të rreme, nën përgjegjësinë time personale deklaroj se të
dhënat e paraqitura në këtë formular janë të vërteta dhe në respektim të ligjit Nr. 9887 "Për mbrojtjen e të
dhënave personale” të ndryshuar, autorizoj me vullnetim tim të lirë institucionin, të përpunojë dhe të përdorë
të dhënat e mia personale, për qëllime statistikore dhe të shqyrtimit të aplikimit.
Njoftojmë se autorizimi i mëposhtëm është vullnetar.
Autorizoj institucionin të përpunojë të dhënat e mia personale (emër, mbiemër, numër telefoni ose email)
të mbledhura më sipër, me qëllim zhvillimin e sondazheve të automatizuara për marrjen e opinionit tim,
në lidhje me cilësinë e ofrimit të shërbimit.
Nënshkrimi i aplikantit
Data

faqe 1/1

Ky formular është standardizuar nga ADISA

Muaji

Viti

AL065014-119

