Организация
Име
Адрес по регистрация
Адрес на офис (ако е различен)
Уеб-страница
Тел. номер
БУЛСТАТ/ЕИК
Основна дейност или мисия
Финансова година (начало и край)
Годишен финансов отчет за .......
година (последна приключена
финансова година)
Съдебна регистрация
Място на съдебна регистрация
Номер на съдебна регистрация
Дата на съдебна регистрация
Дата на издаване на удостоверение за
актуално състояние
Дата на изпращане на ФРГИ
Представляващи организацията ( до трима по съдебно решение, удостоверено с прикаченото актуално състояние)
Представляващ 1
Имена
Позиция/Длъжност
ЕГН
Лична карта №, дата на издаване,
издадена от
Постоянен адрес
Настоящ адрес
Представляващ 2
Имена
Позиция/Длъжност
ЕГН
Лична карта №, дата на издаване,
издадена от
Постоянен адрес
Настоящ адрес
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Представляващ 3
Имена
Позиция/Длъжност
ЕГН
Лична карта №, дата на издаване,
издадена от
Постоянен адрес
Настоящ адрес
Декларация
Долуподписаният/Долуподписаните
1. ......................................................................................................................................................................................
2. ......................................................................................................................................................................................
3. ....................................................................................................................................................................................
Давам съгласието си, Фондация „Работилница за граждански инициативи" (ФРГИ) да събира, обработва и
съхранява моите лични данни, данните на членовете на екипа и данните, съдържащи се в документите, които съм
предоставил/а.
Декларирам, че:
1. Представлявам горепосочената организация по силата на Удостоверение за актуално състояние издадено
от Съда по съдебна инстанция.
2. Предоставените данни за организацията (вкл. финансовия отчет за последната приключена финансова
година) са верни и пълни.
3. Данните са предоставени доброволно.
4. Данните могат да бъдат използвани от ФРГИ и Техсуп България при валидиране на нашата организация, за
което имат нашето информирано съгласие.
5. Информирани сме, че предоставените от нас данни ще бъдат обработвани и архивирани за срок от 5
години.
6. Уеб-страницата, за която кандидатстваме за Google Ads Grant е страницата на нашата организация, която е
организация с нестопанска цел в обществена полза, регистрирана в Регистъра на Министерството на
Правосъдието.
7. Уеб-страницата представя точно и вярно организацията ни и дейностите, които осъществяваме
Страницата не е с търговска насоченост, не предлага стоки и услуги и не генерира никакви доходи, освен
дарения за организацията.
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8. Задължавам се да информирам незабавно ФРГИ и Техсуп за настъпили промени в посочената
информация от периода на подаване на информацията до края на периода, през който организацията ни
има достъп до Google Ads Grant.
9. Известно ми е, че предоставянето на неточни и неверни данни, е основание за дисквалифициране на
организацията ни, за връщане на получените суми и за носене на наказателна отговорност по член 209 и
254 от НК.

Подпис (и)
Име

Подпис
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Дата

