SHTOJCË 1. B Formular Aplikimi për vizë për qëndrim të gjatë ( vizë D)

Fotografia

APLIKIM PËR VIZË PËR QËNDRIM
TË GJATË
Ky formular ështe falas

Kutitë 1 - 3 plotësohen sipas të dhënave në dokumentin e udhëtimit.

1. Mbiemri:

Isključivo za
službenu uporabu

2. Mbiemri i lindjes / mbiemri (mbiemrat) e mëhershëm

Datum podnošenja zahtjeva:

3. Emri (emrat)

Broj zahtjeva u HVIS-U:

4. Data e lindjes
(dita-muaji-viti)

5. Vendi i lindjes:

7. Nënshtetësia aktuale:

6. Shteti i lindjes:

Nënshtetësia në kohën e lindjes, ne qoftë
se ka ndryshuar:

Zahtjev podnesen u:
DM/KU
Pružatelj usluga

Nënshtetësi tjera:
8.

8. Gjinia:

9. 9.Gjendja civile:

Mashkullore
Femërore

i/e pamartuar

i/e martuar

Bashkëjetesë

i/e ndarë

i/e divorcuar

i/e ve

Tjetë (Ju lutem specifikoni):

10. Personi me të drejta prindërore (në rastin e të miturit) / përfaqësues ligjor: mbiemri, emri, adresa (nëse
është e ndryshme nga ai i aplikantit), numri i telefonit, adresa e-mail dhe shtetësia:

Zahtjev obradio/obradila:

Priložena dokumentacija:

11. Numri i identifikimit te shtetiti ( ne qoftë se aplikohet)

Putna isprava
Poziv

12. 12.Lloji i dokumentiti të udhëtimit:
Pasaportë e
Pasaportë diplomatike
zakonshme

Pasaportë shërbimi

Prijevozno sredstvo
Putno zdravstveno
osiguranje
Ostalo

Pasaportë e
veçantë

Dokument tjetër udhëtimi (Ju lutemi specifikoni):
13. Nr i dokumentit të
udhëtimit

14. Data e lëshimit :

15. E vlefshme deri me

16. Lëshuar nga
(shteti):
Odluka o vizi:

17. Adresa dhe email adresa e aplikuësit

Odbijena

Numri i telefonit:

Izdana

18. Qëndrimi në një vend tjetër i ndryshëm nga vendi i shtetësisë aktuale
Jo
Po. Leja e qëndrimit ose dokumenti ekuivalent: …………… ........... numri: ……………… i vlefshëm deri
më: …………

19.Profesioni aktual:

Od:

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

Do:

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

Broj ulazaka
Jedan
Više

20. Punëdhënësi, adresa dhe numri i tij i telefonit. Për studentët/nxënësit emri dhe adresa e institucionit
arsimor:
19. 21. Leja e qëndrimit të përkohshëm / lejet e qëndrimit dhe punës
Numri i aprovimit: _____________________________________________________
E lëshuar nga : _________________________________________________________
(shënoni emrin e administatës policore / stacionit policor)
Afati nga : _______________________ deri: _______________________

22. Qëndrimi i përkohshëm i aprovuar në Republikën e Kroacisë me qëllim:
bashkim familjarë

punë

arsim i mesëm

puna e punëtorit të dërguar

studim

vendbanimi i një personi me qëndrim afatgjatë
në një shtet tjetër anëtar të ZEE -së

hulumtim

vendbanimi i nomadëve dixhitalë

arsye humanitare

për qëllime të tjera

bashkjetesë

23. Informacion shtesë për qëllimin e qëndrimit:

24. Numri i hyrjeve të kërkuara
Një hyrje

Më shume hyrje

25. Data e mbërritje së planifikuar

26. Kalimi kufitar i hyrjes

27. 27. Shenjat e gishtërinjve të ruajtura më parë me qëllim të aplikimit për vizë kroate:
28.
Jo
Po. Data (nëse dihet): ____________ dhe numri i vizes (nëse dihet): ____________
28. Në rast të bashkimit familjar, deklaroni lidhjen familjare me anëtarin e familjes në Republikën e Kroacisë:
Bashkëshort/e
Fëmijë i mitur

Partner
jashtëmartesore

Partner i jetës

Familjar tjetër (ju lutemi specifikoni):

29.
Mbiemri:

Emri(emrat)

Data e lindjës:

Shtetësia:

Nëse anëtari i familjes nuk është shtetas kroat, tregoni llojin dhe numrin e lejes së qëndrimit:

Adresa, telefoni, e-mail adresa e anëtarit të familjes:

29. Emri, adresa, telefoni, adresa e-mail e punëdhënësit / institucionit arsimor në Republikën e Kroacisë:

Broj odobrenih dana
boravka:____________

30. 30. Adresa e akomodimit të planifikuar në Republikën e Kroacisë:

Jam i njoftuar se tarifa e vizës nuk kthehet nëse viza rezufohet.

Jam i njoftuar dhe pajtohem me sa vijon: me qëllim të shqyrtimit të aplikimit për vizë, është e detyrueshme të mblidhën të dhënat e
kërkuara në formularin e aplikimit, fotografitë dhe, nëse është e aplikueshme, të mirren dhe te ruhen shenjat e gishtërinjve; dhe të
gjitha të dhënat e mia personale të deklaruara në formularin e aplikimit për vizë, si dhe fotografia dhe gjurmët e gishtërinjve të mi, do të
dërgohen për përpunim tek autoritetet kompetente të Republikës së Kroacisë, me qëllim të vendosjes mbi kërkesën time për vizë.
Të dhënat e listuara, si dhe të dhënat që dalin nga vendimi për kërkesën time ose të dhënat që dalin nga vendimi për të anuluar,
revokuar ose zgjatur një vizë të lëshuar tashmë, do të futen dhe do të ruhen në Sistemin Informativ të Vizave Kroate (HVIS) për
maksimum pesë vjet. Në të njëjtën periudhë, ato do të jenë në dispozicion të autoriteteve kompetente të vizave, organeve përgjegjëse
për kontrollimin e vizave në pikat kufitare dhe brenda Republikës së Kroacisë, në mënyrë që të verifikohët nëse plotësohen kushtet e
hyrjes ligjore, qëndrimit dhe qëndrimit ligjor në Republikën e Kroacisë, identifikimin e personave të cilet nuk i plotësojne ose nuk i
plotësojnë më, si dhe me qëllim të shqyrtimit të kërkesave për azil dhe përcaktimit të kompetencave për një shqyrtim të tillë, do të jenë
në dispozicion të autoriteteve përgjegjëse për migracionin dhe azilin. Në kushte të caktuara, të dhënat do të jenë gjithashtu në
dispozicion të autoriteteve kompetente të Republikës së Kroacisë dhe Europol me qëllim të parandalimit, zbulimit dhe hetimit të
veprave terroriste dhe veprave të tjera të rënda penale. Organi përgjegjës për përpunimin e të dhënave është Ministria e Punëve të
Jashtme dhe Evropiane e Republikës së Kroacisë.
Jam i njotuar se kam të drejtë të njoftohem për të dhënat që kanë të bëjnë me mua dhe jane te regjistruara në HVIS dhe të kërkoj që të
dhënat që kanë të bëjnë me mua të korrigjohen nëse janë të pasakta dhe nëse janë përpunuar në mënyrë të paligjshme të kërkojë
fshirjen e tyre. Autoriteti që vepron mbi kërkesën time për vizë do të më udhëzojë, me kërkesën time të qartë, se si, në përputhje me
rregulloret në fuqi, unë mund të ushtroj të drejtën time për të verifikuar, korrigjuar dhe fshirë të dhënat e mia personale të pasakta dhe
të përpunuara ilegalisht të ruajtura në HVIS dhe me ligjet e parashikuara për të. Ankesat në lidhje me mbrojtjen e të dhënave
personale shqyrtohën nga Agjencia për Mbrojtjen e të Dhënave Personale të Republikës së Kroacisë (kontaktoni: Selska cesta 136, 10
000 Zagreb, Kroaci, tel: 00385 1 4609-000, faks; 00385 1 4609-099, email: azpo@azop.hr).
Unë deklaroj se, në dijeninë time, të gjitha informacionet e dhëna janë të sakta dhe të plota. Unë jam i vetëdijshëm se çdo deklaratë e
imja e rreme mund të çojë në refuzimin e kërkesës, ose në anulimin e një vizë tashmë të marrë, dhe gjithashtu mund të ndiqem
penalisht sipas legjislacionit të Republikës së Kroacisë.
Jam informuar se viza është vetëm një nga kushtet për të hyrë në territorin shtetëror të Republikës së Kroacisë. Fakti që më është
aprovuar viza nuk do të thotë se do të kem të drejtë kompensimi nëse nuk respektoj dispozitat përkatëse të Ligjit për të Huajt (Gazeta
Zyrtare 133/20) dhe prandaj do të më refuzohet hyrja. Të gjitha kushtet për hyrje do të rishikohen me hyrjen në territorin shtetëror të
Republikës së Kroacisë.

Vendi dhe data:

Nënshkrimi i aplikuësit (nënshkrimi i mbajtësit të përgjegjësisë prindërore /
përfaqësuesit ligjor, nëse ka):

