
HAPËSIRË E REZERVUAR VETËM PËR INSTITUCIONIN

Shënim: Ju lutem plotësoni me kujdes dhe qartë
informacionin e kërkuar në fushat më poshtë.
Ky formular duhet të plotësohet personalisht 

prej administratorit të distributorit, ose 

përfaqësuesit të tij i pajisur me prokurë. 

Nëse keni pyetje, lutemi kontaktoni:     
Tel: 04 2378 004 
E-mail: info@nationalfilmcenter.gov.al
Web: www.nationalfilmcenter.gov.al

                        

    

SEKSIONI A: INFORMACION MBI ADMINISTRATORIN

Ky formular është standardizuar nga ADISAfaqe 1/1

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 vullnetin tim të lirë institucionin, të përpunojë dhe të përdorë të dhënat e mia
personale, për qëllime statistikore dhe të shqyrtimit të aplikimit. 
Gjithashtu, deklaroj se jam njohur dhe vënë në dijeni me aktet ligjore dhe nënligjore, si ligji nr. 8096, datë
29.04.1996 “Për kinematografinë” i ndryshuar, mbi të cilin funksionon Qendra Kombëtare e Kinematografisë.
    

  

N
      
joftojmë 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.

FORMULAR APLIKIMI
                         PËR REGJISTRIMIN E DISTRIBUTORIT

MuajiData Viti

SEKSIONI B: INFORMACION SPECIFIK MBI APLIKIMIN
1. Kërkoj shërbim për: Regjistrimin e distributorit

Nënshkrimi i administratorit/përfaqësuesit

AL061028-119

QENDRA KOMBËTARE E KINEMATOGRAFISË

1. Emri

9. Adresa

2. Mbiemri

4. NID

12. Nr. Tel. Fiks 13. Nr. Tel. Cel

11. Website

3. Emri i Babait

8. NUIS
Nr. unik i 
identifikimit të subjektit

SEKSIONI A1: INFORMACION MBI PËRFAQËSUESIN E AUTORIZUAR

1. Emri 2. Mbiemri

3. NID
Nr i identifikimit
personal

4. Nr. tel

Vula

SEKSIONI C: DOKUMENTACIONI I PARAQITUR

Certifikatë regjistrimi nga Qendra Kombëtare e Biznesit

Vërtetim për shlyerjen e detyrimeve nga zyra e Tatim-Taksave

Certifikatë regjistrimi nga Autoriteti i Mediave Audiovizive (nëse ka)

Nr. identifikimi
personal

7. Emri i shoqërisë    
    që përfaqëson

MuajiData Viti
5. Vendlindja 6. Datëlindja

10. E-mail

Fotokopje e kartës së identitetit të administratorit

Mandatpagesa e regjistrimit


