Biedrība "GS1 Latvija"
Cēsu iela 31, k-3, Rīga, LV-1012
T: 67830822, M: 27334458
E: gs1@gs1lv.org

IESNIEGUMS
lai kļūtu par Biedrības GS1 Latvija
PILNTIESĪGO BIEDRU
Lūdzu uzņemt mūsu uzņēmumu par biedrības GS1 Latvija pilntiesīgo biedru un piešķirt
starptautisko GS1 uzņēmuma prefiksu PRODUKTU

UN VIETU IDENTIFIKĀCIJAI.

Uzņēmuma (organizācijas) nosaukums:

Uzņēmuma juridiskā adrese (iela vai mājas nosaukums, pagasts, pilsēta vai novads, pasta indekss):
Uzņēmuma pasta adrese (ja nesakrīt ar juridisko adresi):
Uzņēmuma reģistrācijas numurs:

Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistrā:

Banka:

Bankas konts:

Kontaktinformācija:
Tālrunis:

E-pasts:

-

Tīmekļa vietne:

Uzņēmuma vadītājs:
Vārds:

Uzvārds:

Amats:
Tālrunis:

E-pasts:

Kontaktpersona/atbildīgais par on-line produktu reģistrāciju:
Uzņēmuma darbinieks, kas jūsu uzņēmumā atbildīgs par GS1 svītrkodu/vietas numuru reģistrēšanu, kuram tiks piešķirts lietotāja vārds un parole
piekļuvei uzņēmuma profilam GS1 Latvija produktu/vietu katalogā. Sarakste, kas saistīta ar jūsu dalību GS1 Latvija, tiks adresēta šai personai.

Vārds:

Uzvārds:

Amats:
Tālrunis:

E-pasts:

Informācija par uzņēmumu:
Darbinieku skaits:

Apgrozījums pēdējā kalendārajā gadā (EUR):

Uzņēmuma pamatdarbības veids:
ražošana

zīmola īpašnieks

vairumtirdzniecība

mazumtirdzniecība

Uzņēmumā ražotās vai tirgotās produkcijas vai pakalpojuma veids:
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interneta veikals

pakalpojumi

Produktus paredzēts tirgot:
internetā

tirdzniecības vietās

Vai jūsu uzņēmums ražo, tirgo, izplata vai plāno ražot, tirgot, izplatīt produktus, kas tiek klasificēti
kā medicīniskās ierīces?
Jā

Nē

Ja iepriekšējā atbilde ir Jā:
Vai jūsu produkti tiek vai tiks pārdoti ASV tirgū, kas saskaņā ar ASV Pārtikas un zāļu pārvaldes
ierīču unikālo identifikātoru (UDI) noteikumiem tiek klasificēti kā medicīniskās ierīces?
Jā

Nē

Ar GS1 Latvija Statūtiem un GS1 numuru saņemšanas noteikumiem esam iepazinušies un
apņemamies tos pildīt.
Esam informēti, ka mūsu uzņēmumam piešķirto GS1 uzņēmuma prefiksu nav tiesību pārdot vai
nodot lietošanā citam uzņēmumam, kā arī izstāšanās vai izslēgšanas gadījumā no GS1 Latvija
biedriem, prefikss tiks atgriezts GS1 Latvija datu bankā un turpmāka tā izmantošana ir aizliegta.
Piekrītam, ka iesniegumā minētā informācija var tikt publiskota starptautiskajā GS1 biedru
uzņēmumu kontaktinformācijas reģistrā GEPIR un citos GS1 datu servisos.
Apņemamies:
✔

✔

✔

savlaicīgi maksāt ikgadējo biedra maksu par starptautiskās GS1 sistēmas uzņēmuma prefiksa
izmantošanu saskaņā Padomes noteikto likmi un kārtību;
regulāri reģistrēt GS1 Latvija elektroniskajā produktu katalogā uzņēmuma produktus un/vai vietu
numurus;
informēt par uzņēmuma informācijas (adreses, tālruņu, e-pasta, vadītāja, kontaktpersonas) u.c.
izmaiņām.

Rēķinu kontaktpersona:
Vārds:

Uzvārds:

Amats:

Tālrunis:

GS1 Latvija rēķini tiek sūtīti elektroniski no gs1@gs1lv.org uz šo e-pasta adresi:

Jūsu e-pasta adreses izmaiņu gadījumā jāinformē GS1 Latvija e-pastā gs1@gs1lv.org vai pa tālruni
67830822 vai 27334458.
Uzņēmuma vadītāja (pilnvarotās personas*) paraksts
Vārds, uzvārds
Ieņemamais amats
Datums

*Pievienojot pilnvaru.
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