
UNIA EUROPEJSKA – WNIOSEK O PODJĘCIE DZIAŁANIA
1. Wnioskodawca Do użytku służbowego

Imię i nazwisko/Nazwa*: Data wpłynięcia

Nr EORI*: Numer wniosku:

Adres*:

Miejscowość*:

Kod pocztowy:

Kraj*:

Nr TIN:

Krajowy numer identyfikacyjny: 2*. Wniosek unijny

Telefon: (+)    Wniosek krajowy

Tel. komórkowy: (+)    Wniosek krajowy (por. art. 5 ust. 3)

Faks: (+)

Email*:

Strona internetowa:

3*. Status wnioskodawcy

Uprawniony

Przedsiębiorca uprawniony do używania oznaczenia geograficznego

Org. zbiorowego zarządzania prawami własności intelektualnej

Profesjonalna organizacja zrzeszająca pełnomocników Posiadacz wyłącznej licencji obejmującej co najmniej dwa państwa członkowskie

4. Przedstawiciel składający wniosek w imieniu wnioskodawcy

Przedsiębiorstwo:

Imię i nazwisko*:

Nr EORI*:

Adres*:

Miejscowość*:

Kod pocztowy:

Kraj*: Faks: (+)

Telefon: (+) Email*:

Tel. komórkowy: (+) Strona internetowa:

5*. Rodzaj prawa, którego dotyczy wniosek

Krajowy znak towarowy (NTM) Oznaczenie geograficzne/Nazwa pochodzenia:

Znak towarowy Unii Europejskiej (EUTM)   produktów rolnych i środków spożywczych (CGIP)

Zarejestrowany międzynarodowy znak towarowy (ITM)   wina (CGIW)

Zarejestrowany wzór krajowy (ND)   aromatyzowanych napojów winopochodnych (CGIA)

Zarejestrowany wzór wspólnotowy (CDR)   napojów spirytusowych (CGIS)

Zarejestrowany wzór międzynarodowy (ICD)   innych produktów (NGI)

Prawa autorskie i pokrewne (NCPR) Prawo do ochrony odmian roślin:

Nazwa handlowa (NTN)   krajowe (NPVR)

Topografia układu scalonego (NTSP)   wspólnotowe (CPVR)

Patent zgodnie z przepisami prawa krajowego (NPT) Dodatkowe świadectwo ochronne:

Patent zgodnie z przepisami prawa unijnego (UPT)   dla produktów leczniczych (SPCM)

Wzór użytkowy (NUM)   dla środków ochrony roślin (SPCP)

6*. Państwo członkowskie lub – w przypadku wniosku unijnego – państwa członkowskie, w których organy celne mają podjąć działania

BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR HR IT CY LV

LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE XI
7. Przedstawiciel ds. prawnych 8. Przedstawiciel ds. technicznych

Przedsiębiorstwo: Przedsiębiorstwo:

Imię i nazwisko*: Imię i nazwisko*:

Adres*: Adres*:

Miejscowość*: Miejscowość*:

Kod pocztowy: Kod pocztowy:

Kraj*: Kraj*:

Telefon: (+) Faks: (+) Telefon: (+) Faks: (+)

Tel. komórkowy: (+) Tel. komórkowy: (+)

Email*: Email*:

Strona internetowa: Strona internetowa:

BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR HR IT CY LV

LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE XI
* Pola obowiązkowe 1 (+) Należy wypełnić przynajmniej jedno z tych pól
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PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

WNIOSEK O PODJĘCIE DZIAŁANIA PRZEZ ORGANY CELNE

na mocy art. 6 rozporządzenia (UE) nr 608/2013

Grupa producentów produktów posiadających oznaczenie geograficzne lub 

przedstawiciel takiej grupy

Osoba/podmiot upoważniona/-y do korzystania z prawa własności 

intelektualnej
Jednostka kontrolująca/organ kontroli odpowiedzialna/-y za oznaczenie geograficzne

Pełnomocnictwo przedstawiciela znajduje się w załączniku.

WSZYSTKIE PAŃSTWA 

CZŁONKOWSKIE

1

Niezarejestrowany wzór wspólnotowy (CDU)
  zgodnie z porozumieniami pomiędzy UE i państwami trzecimi (CGIL)

WSZYSTKIE PAŃSTWA 

CZŁONKOWSKIE

10. Wnoszę o zastosowanie procedury, o której mowa w art. 26 rozporządzenia (UE) nr 608/2013 (małe przesyłki), w następującym państwie członkowskim

(następujących państwach członkowskich), i w przypadku gdy zwracają się o to organy celne, zgadzam się pokryć koszty związane z przeprowadzonym w ramach tej

procedury zniszczeniem towarów.

9. W przypadku wniosku unijnego dane wyznaczonych przedstawicieli ds. prawnych i technicznych znajdują się w załączniku nr ……



11*. Wykaz praw, których dotyczy wniosek

Nr Rodzaj prawa Numer rejestracji Data rejestracji

Ciąg dalszy wykazu znajduje się w załączniku nr …… Zastrzeżone

Towary oryginalne

12*. Szczegółowe informacje o towarach Zastrzeżone

Prawo własności intelektualnej nr:

Opis towarów:

Kod Nomenklatury scalonej:

Wartość celna:

Przeciętna europejska wartość rynkowa:

Wartość na rynku krajowym: zob. załącznik nr ……

13*. Cechy charakterystyczne towarów Zastrzeżone

Umiejscowienie na towarze:

Opis:

zob. załącznik nr ……

14*. Miejsce produkcji Zastrzeżone

Kraj:

Przedsiębiorstwo:

Adres:

Miejscowość:

zob. załącznik nr ……

15*. Zaangażowane spółki Zastrzeżone

Rola:

Nazwa:

Adres:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Kraj: zob. załącznik nr ……

16*. Przedsiębiorstwa handlowe Zastrzeżone

Nazwa:

Adres:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Kraj: zob. załącznik nr ……

Zastrzeżone

zob. załącznik nr ……

18. Opakowanie Zastrzeżone

Rodzaj opakowania:

Liczba produktów w opakowaniu:

Opis (w tym cechy charakterystyczne):

zob. załącznik nr ……

19. Dokumenty towarzyszące Zastrzeżone

Rodzaj dokumentu:

Opis:

zob. załącznik nr ……
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17. Informacje o odprawie celnej i dystrybucji towarów

Data wygaśnięcia Wykaz towarów, których dotyczy prawo



Towary naruszające prawo

20. Szczegółowe informacje o towarach Zastrzeżone

Prawo własności intelektualnej nr:

Opis towarów:

Kod Nomenklatury scalonej:

Wartość minimalna: zob. załącznik nr ……

21. Cechy charakterystyczne towarów Zastrzeżone

Umiejscowienie na towarze:

Opis:

zob. załącznik nr ……

22. Miejsce produkcji Zastrzeżone

Kraj:

Przedsiębiorstwo:

Adres:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

zob. załącznik nr ……

23. Zaangażowane spółki Zastrzeżone

Rola:

Nazwa:

Adres:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Kraj: zob. załącznik nr ……

24. Przedsiębiorstwa handlowe Zastrzeżone

Nazwa:

Adres:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Kraj:

zob. załącznik nr ……

25. Informacje o dystrybucji towarów Zastrzeżone

zob. załącznik nr ……

26. Opakowanie Zastrzeżone

Rodzaj opakowania:

Liczba produktów w opakowaniu:

Opis (w tym cechy charakterystyczne):

zob. załącznik nr ……

27. Dokumenty towarzyszące Zastrzeżone

Rodzaj dokumentu:

Opis:

zob. załącznik nr ……
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28. Informacje dodatkowe Zastrzeżone

zob. załącznik nr ……

29. Zobowiązania

Podpisując wniosek, niniejszym zobowiązuję się do:

30*. Podpis

Data (DD.MM.RRRR) Podpis wnioskodawcy

Miejscowość Imię i nazwisko (drukowanymi literami)

Do użytku służbowego

Decyzja organów celnych (w rozumieniu sekcji 2 rozporządzenia (UE) nr 608/2013)

Wniosek uwzględniono w całości.

Wniosek uwzględniono w części (w załączniku wykaz praw, w odniesieniu do których wniosek uwzględniono).

Data przyjęcia (DD.MM.RRRR) Podpis i pieczęć Właściwe służby celne

Data wygaśnięcia wniosku:

Wniosek odrzucono.

Data (DD.MM.RRRR) Podpis i pieczęć Właściwe służby celne

4

Właściwe służby celne powinny otrzymać ewentualny wniosek o przedłużenie okresu, w którym organy celne mają podjąć działanie, przynajmniej 30 dni 

roboczych przed datą wygaśnięcia.

Uzasadniona decyzja określająca przyczyny częściowego lub całkowitego odrzucenia wniosku oraz informacje na temat procedury odwoławczej w załączniku.

• niezwłocznego powiadamiania właściwych służb celnych, które uwzględniły niniejszy wniosek, o wszelkich zmianach informacji dostarczonych w niniejszym wniosku 

lub w załącznikach zgodnie z art. 15 rozporządzenia (UE) nr  608/2013;

• przekazywania właściwym służbom celnym, które uwzględniły niniejszy wniosek, wszelkich aktualnych informacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 lit. g), h) lub i)

rozporządzenia (UE) nr  608/2013, mających znaczenie dla dokonywanej przez organy celne analizy i oceny ryzyka naruszenia odnośnego prawa lub praw 

własności intelektualnej, których dotyczy niniejszy wniosek;

• przyjęcia odpowiedzialności na warunkach określonych w art. 28 rozporządzenia (UE) nr  608/2013 oraz poniesienia kosztów, o których mowa w art. 29 

rozporządzenia (UE) nr  608/2013.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie wszystkich danych zawartych w niniejszym wniosku przez: państwa członkowskie, Komisję Europejską, pełniącą funkcję 

przetwarzającego dane w imieniu państw członkowskich, oraz Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej.



5

Ochrona danych osobowych i centralna baza danych o rozpatrywanych wnioskach o podjęcie działania

Niniejsza informacja o ochronie prywatności wyjaśnia przyczyny przetwarzania danych osobowych, sposób ich gromadzenia i 

przetwarzania oraz sposób ochrony wszystkich Państwa danych osobowych.

Administratorem danych dla tej operacji przetwarzania jest właściwy organ celny państwa członkowskiego. W tym względzie 

administrator danych przetwarza dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679 

Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych.

Komisja Europejska działa w imieniu państw członkowskich i przetwarza dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku zgodnie z 

rozporządzeniem (UE) 2018/1725 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych. 

Dane osobowe zawarte we wniosku o podjęcie działania są przetwarzane w celu egzekwowania praw własności intelektualnej 

przez organy celne w UE zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 608/2013 z dnia 12 czerwca 2013 

r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej przez organy celne.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celu egzekwowania praw własności intelektualnej są art. 31 i 33

rozporządzenia (UE) nr 608/2013.

Przetwarzanie danych prowadzone przez Komisję, działającą w imieniu państw członkowskich i w ramach ich mandatu, polega na

gromadzeniu i przechowywaniu danych osobowych przekazywanych w ramach wniosków o podjęcie działania, a także

powiązanych załączników, w centralnej bazie danych COPIS. Obejmuje to utrzymywanie odpowiednich rozwiązań technicznych i

organizacyjnych do celów niezawodnego i bezpiecznego funkcjonowania centralnej bazy danych COPIS. Środki techniczne

obejmują odpowiednie działania w zakresie bezpieczeństwa online, ryzyka utraty danych, modyfikowania danych lub

nieuprawnionego dostępu, z uwzględnieniem ryzyka związanego z przetwarzaniem oraz charakterem przetwarzanych danych

osobowych. Dostęp do danych osobowych przyznawany jest na zasadzie ograniczonego dostępu oraz za pośrednictwem

osobistych kont upoważnionym pracownikom organów celnych państw członkowskich oraz Komisji Europejskiej. Punktem

kontaktowym w Komisji Europejskiej do spraw związanych z przetwarzaniem danych w bazie COPIS jest Dyrekcja Generalna ds.

Podatków i Unii Celnej: TAXUD-DP-COPIS@ec.europa.eu.

W celu dokonania pogłębionej analizy danych dotyczących naruszeń przepisów oraz lepszego zrozumienia zakresu

geograficznego i skutków naruszeń praw własności intelektualnej Komisja w ramach mandatu udzielonego jej przez państwa

członkowskie będzie przesyłała, wraz z danymi dotyczącymi naruszenia, imię i nazwisko lub nazwę danego posiadacza decyzji,

na podstawie której organy celne zwróciły się do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Numer

referencyjny rejestracji operacji przetwarzania to EUIPO DPR-2019-051 (https://euipo.europa.eu/tunnel-

web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/data_protection/rpt_register_en.pdf).

Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką * oraz co najmniej jednego pola oznaczonego ""+"" jest obowiązkowe. Jeżeli pola

obowiązkowe nie zostały wypełnione, wniosek zostaje odrzucony.

Organy celne usuwają dane nie później niż sześć miesięcy od daty uchylenia odnośnej decyzji uwzględniającej wniosek lub od

daty upływu okresu, w którym organy celne miały podjąć działanie. Okres, w którym organy celne mają podjąć działanie, określają

właściwe służby celne podczas uwzględniania wniosku; nie może on przekroczyć jednego roku od dnia następującego po dacie

przyjęcia decyzji o uwzględnieniu wniosku. Jeżeli jednak organy celne powiadomiono o wszczęciu postępowania w celu

stwierdzenia potencjalnego naruszenia dotyczącego towarów wchodzących w zakres wniosku, usuną one te dane nie później niż

sześć miesięcy po ostatecznym zakończeniu postępowania.

W przypadku naruszenia ochrony danych organy celne państw członkowskich wypełniają swoje obowiązki zgodnie z RODO.

Jeżeli istnieje prawdopodobieństwo, że naruszenie ochrony danych osobowych spowoduje znaczne zagrożenie dla Państwa praw

i wolności, organy celne państw członkowskich zobowiązane są niezwłocznie Państwa o tym poinformować, aby umożliwić

Państwu zastosowanie niezbędnych środków ostrożności.

W każdej chwili są Państwo uprawnieni do dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania w przypadku, gdy są one

nieprawidłowe lub niekompletne. Mają Państwo prawo (w stosownych przypadkach) wystąpić z wnioskiem o ograniczenie

przetwarzania lub usunięcie danych („prawo do bycia zapomnianym”), wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, cofnąć swoją

zgodę, a także prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu indywidualnych decyzji, w tym profilowaniu.

Wszystkie wnioski są składane do właściwych służb celnych, do których złożono wniosek, i przez nie rozpatrywane. Wykaz

właściwych służb celnych w państwach członkowskich znajduje się pod następującym linkiem:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/right

_holders/defend-your-rights_en.pdf

Jeżeli uważają Państwo, że naruszone zostały Państwa prawa, są Państwo uprawnieni do złożenia skargi do krajowego organu

nadzorczego odpowiedzialnego za ochronę danych (dane kontaktowe: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_pl)

zgodnie z obowiązującą procedurą krajową. W przypadku uwag, pytań lub wątpliwości dotyczących gromadzenia i

wykorzystywania Państwa danych osobowych prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych we właściwym organie celnym

państwa członkowskiego. Jeśli skarga dotyczy działania Komisji Europejskiej, należy złożyć ją do Europejskiego Inspektora

Ochrony Danych.



UNIA EUROPEJSKA – WNIOSEK O PODJĘCIE DZIAŁANIA
1. Wnioskodawca Do użytku służbowego

Imię i nazwisko/Nazwa*: Data wpłynięcia

Nr EORI*: Numer wniosku:

Adres*:

Miejscowość*:

Kod pocztowy:

Kraj*:

Nr TIN:

Krajowy numer identyfikacyjny: 2*. Wniosek unijny

Telefon: (+)    Wniosek krajowy

Tel. komórkowy: (+)    Wniosek krajowy (por. art. 5 ust. 3)

Faks: (+)

Email*:

Strona internetowa:

3*. Status wnioskodawcy

Uprawniony

Przedsiębiorca uprawniony do używania oznaczenia geograficznego

Org. zbiorowego zarządzania prawami własności intelektualnej

Profesjonalna organizacja zrzeszająca pełnomocników Posiadacz wyłącznej licencji obejmującej co najmniej dwa państwa członkowskie

4. Przedstawiciel składający wniosek w imieniu wnioskodawcy

Przedsiębiorstwo:

Imię i nazwisko*:

Nr EORI*:

Adres*:

Miejscowość*:

Kod pocztowy:

Kraj*: Faks: (+)

Telefon: (+) Email*:

Tel. komórkowy: (+) Strona internetowa:

5*. Rodzaj prawa, którego dotyczy wniosek

Krajowy znak towarowy (NTM) Oznaczenie geograficzne/Nazwa pochodzenia:

Znak towarowy Unii Europejskiej (EUTM)   produktów rolnych i środków spożywczych (CGIP)

Zarejestrowany międzynarodowy znak towarowy (ITM)   wina (CGIW)

Zarejestrowany wzór krajowy (ND)   aromatyzowanych napojów winopochodnych (CGIA)

Zarejestrowany wzór wspólnotowy (CDR)   napojów spirytusowych (CGIS)

Zarejestrowany wzór międzynarodowy (ICD)   innych produktów (NGI)

Prawa autorskie i pokrewne (NCPR) Prawo do ochrony odmian roślin:

Nazwa handlowa (NTN)   krajowe (NPVR)

Topografia układu scalonego (NTSP)   wspólnotowe (CPVR)

Patent zgodnie z przepisami prawa krajowego (NPT) Dodatkowe świadectwo ochronne:

Patent zgodnie z przepisami prawa unijnego (UPT)   dla produktów leczniczych (SPCM)

Wzór użytkowy (NUM)   dla środków ochrony roślin (SPCP)

6*. Państwo członkowskie lub – w przypadku wniosku unijnego – państwa członkowskie, w których organy celne mają podjąć działania

BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR HR IT CY LV

LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE XI
7. Przedstawiciel ds. prawnych 8. Przedstawiciel ds. technicznych

Przedsiębiorstwo: Przedsiębiorstwo:

Imię i nazwisko*: Imię i nazwisko*:

Adres*: Adres*:

Miejscowość*: Miejscowość*:

Kod pocztowy: Kod pocztowy:

Kraj*: Kraj*:

Telefon: (+) Faks: (+) Telefon: (+) Faks: (+)

Tel. komórkowy: (+) Tel. komórkowy: (+)

Email*: Email*:

Strona internetowa: Strona internetowa:

BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR HR IT CY LV

LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE XI
* Pola obowiązkowe 1 (+) Należy wypełnić przynajmniej jedno z tych pól

WSZYSTKIE PAŃSTWA 

CZŁONKOWSKIE

2

Niezarejestrowany wzór wspólnotowy (CDU)
  zgodnie z porozumieniami pomiędzy UE i państwami trzecimi (CGIL)

WSZYSTKIE PAŃSTWA 

CZŁONKOWSKIE

9. W przypadku wniosku unijnego dane wyznaczonych przedstawicieli ds. prawnych i technicznych znajdują się w załączniku nr ……

10. Wnoszę o zastosowanie procedury, o której mowa w art. 26 rozporządzenia (UE) nr 608/2013 (małe przesyłki), w następującym państwie członkowskim

(następujących państwach członkowskich), i w przypadku gdy zwracają się o to organy celne, zgadzam się pokryć koszty związane z przeprowadzonym w ramach tej

procedury zniszczeniem towarów.
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PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

WNIOSEK O PODJĘCIE DZIAŁANIA PRZEZ ORGANY CELNE

na mocy art. 6 rozporządzenia (UE) nr 608/2013

Grupa producentów produktów posiadających oznaczenie geograficzne lub 

przedstawiciel takiej grupy

Osoba/podmiot upoważniona/-y do korzystania z prawa własności 

intelektualnej
Jednostka kontrolująca/organ kontroli odpowiedzialna/-y za oznaczenie geograficzne

Pełnomocnictwo przedstawiciela znajduje się w załączniku.



11*. Wykaz praw, których dotyczy wniosek

Nr Rodzaj prawa Numer rejestracji Data rejestracji

Ciąg dalszy wykazu znajduje się w załączniku nr …… Zastrzeżone

Towary oryginalne

12*. Szczegółowe informacje o towarach Zastrzeżone

Prawo własności intelektualnej nr:

Opis towarów:

Kod Nomenklatury scalonej:

Wartość celna:

Przeciętna europejska wartość rynkowa:

Wartość na rynku krajowym: zob. załącznik nr ……

13*. Cechy charakterystyczne towarów Zastrzeżone

Umiejscowienie na towarze:

Opis:

zob. załącznik nr ……

14*. Miejsce produkcji Zastrzeżone

Kraj:

Przedsiębiorstwo:

Adres:

Miejscowość:

zob. załącznik nr ……

15*. Zaangażowane spółki Zastrzeżone

Rola:

Nazwa:

Adres:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Kraj: zob. załącznik nr ……

16*. Przedsiębiorstwa handlowe Zastrzeżone

Nazwa:

Adres:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Kraj: zob. załącznik nr ……

Zastrzeżone

zob. załącznik nr ……

18. Opakowanie Zastrzeżone

Rodzaj opakowania:

Liczba produktów w opakowaniu:

Opis (w tym cechy charakterystyczne):

zob. załącznik nr ……

19. Dokumenty towarzyszące Zastrzeżone

Rodzaj dokumentu:

Opis:

zob. załącznik nr ……
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17. Informacje o odprawie celnej i dystrybucji towarów

Data wygaśnięcia Wykaz towarów, których dotyczy prawo



Towary naruszające prawo

20. Szczegółowe informacje o towarach Zastrzeżone

Prawo własności intelektualnej nr:

Opis towarów:

Kod Nomenklatury scalonej:

Wartość minimalna: zob. załącznik nr ……

21. Cechy charakterystyczne towarów Zastrzeżone

Umiejscowienie na towarze:

Opis:

zob. załącznik nr ……

22. Miejsce produkcji Zastrzeżone

Kraj:

Przedsiębiorstwo:

Adres:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

zob. załącznik nr ……

23. Zaangażowane spółki Zastrzeżone

Rola:

Nazwa:

Adres:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Kraj: zob. załącznik nr ……

24. Przedsiębiorstwa handlowe Zastrzeżone

Nazwa:

Adres:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Kraj:

zob. załącznik nr ……

25. Informacje o dystrybucji towarów Zastrzeżone

zob. załącznik nr ……

26. Opakowanie Zastrzeżone

Rodzaj opakowania:

Liczba produktów w opakowaniu:

Opis (w tym cechy charakterystyczne):

zob. załącznik nr ……

27. Dokumenty towarzyszące Zastrzeżone

Rodzaj dokumentu:

Opis:

zob. załącznik nr ……
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28. Informacje dodatkowe Zastrzeżone

zob. załącznik nr ……

29. Zobowiązania

Podpisując wniosek, niniejszym zobowiązuję się do:

30*. Podpis

Data (DD.MM.RRRR) Podpis wnioskodawcy

Miejscowość Imię i nazwisko (drukowanymi literami)

Do użytku służbowego

Decyzja organów celnych (w rozumieniu sekcji 2 rozporządzenia (UE) nr 608/2013)

Wniosek uwzględniono w całości.

Wniosek uwzględniono w części (w załączniku wykaz praw, w odniesieniu do których wniosek uwzględniono).

Data przyjęcia (DD.MM.RRRR) Podpis i pieczęć Właściwe służby celne

Data wygaśnięcia wniosku:

Wniosek odrzucono.

Data (DD.MM.RRRR) Podpis i pieczęć Właściwe służby celne

4

Właściwe służby celne powinny otrzymać ewentualny wniosek o przedłużenie okresu, w którym organy celne mają podjąć działanie, przynajmniej 30 dni 

roboczych przed datą wygaśnięcia.

Uzasadniona decyzja określająca przyczyny częściowego lub całkowitego odrzucenia wniosku oraz informacje na temat procedury odwoławczej w załączniku.

• niezwłocznego powiadamiania właściwych służb celnych, które uwzględniły niniejszy wniosek, o wszelkich zmianach informacji dostarczonych w niniejszym wniosku 

lub w załącznikach zgodnie z art. 15 rozporządzenia (UE) nr  608/2013;

• przekazywania właściwym służbom celnym, które uwzględniły niniejszy wniosek, wszelkich aktualnych informacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 lit. g), h) lub i) 

rozporządzenia (UE) nr  608/2013, mających znaczenie dla dokonywanej przez organy celne analizy i oceny ryzyka naruszenia odnośnego prawa lub praw 

własności intelektualnej, których dotyczy niniejszy wniosek;

• przyjęcia odpowiedzialności na warunkach określonych w art. 28 rozporządzenia (UE) nr  608/2013 oraz poniesienia kosztów, o których mowa w art. 29 

rozporządzenia (UE) nr  608/2013.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie wszystkich danych zawartych w niniejszym wniosku przez: państwa członkowskie, Komisję Europejską, pełniącą funkcję 

przetwarzającego dane w imieniu państw członkowskich, oraz Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej.
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Ochrona danych osobowych i centralna baza danych o rozpatrywanych wnioskach o podjęcie działania

Niniejsza informacja o ochronie prywatności wyjaśnia przyczyny przetwarzania danych osobowych, sposób ich gromadzenia i 

przetwarzania oraz sposób ochrony wszystkich Państwa danych osobowych.

Administratorem danych dla tej operacji przetwarzania jest właściwy organ celny państwa członkowskiego. W tym względzie 

administrator danych przetwarza dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679 

Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych.

Komisja Europejska działa w imieniu państw członkowskich i przetwarza dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku zgodnie z 

rozporządzeniem (UE) 2018/1725 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych. 

Dane osobowe zawarte we wniosku o podjęcie działania są przetwarzane w celu egzekwowania praw własności intelektualnej 

przez organy celne w UE zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 608/2013 z dnia 12 czerwca 2013 

r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej przez organy celne. 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celu egzekwowania praw własności intelektualnej są art. 31 i 33 

rozporządzenia (UE) nr 608/2013. 

Przetwarzanie danych prowadzone przez Komisję, działającą w imieniu państw członkowskich i w ramach ich mandatu, polega na 

gromadzeniu i przechowywaniu danych osobowych przekazywanych w ramach wniosków o podjęcie działania, a także 

powiązanych załączników, w centralnej bazie danych COPIS. Obejmuje to utrzymywanie odpowiednich rozwiązań technicznych i 

organizacyjnych do celów niezawodnego i bezpiecznego funkcjonowania centralnej bazy danych COPIS. Środki techniczne 

obejmują odpowiednie działania w zakresie bezpieczeństwa online, ryzyka utraty danych, modyfikowania danych lub 

nieuprawnionego dostępu, z uwzględnieniem ryzyka związanego z przetwarzaniem oraz charakterem przetwarzanych danych 

osobowych. Dostęp do danych osobowych przyznawany jest na zasadzie ograniczonego dostępu oraz za pośrednictwem 

osobistych kont upoważnionym pracownikom organów celnych państw członkowskich oraz Komisji Europejskiej. Punktem 

kontaktowym w Komisji Europejskiej do spraw związanych z przetwarzaniem danych w bazie COPIS jest Dyrekcja Generalna ds. 

Podatków i Unii Celnej: TAXUD-DP-COPIS@ec.europa.eu.

W celu dokonania pogłębionej analizy danych dotyczących naruszeń przepisów oraz lepszego zrozumienia zakresu 

geograficznego i skutków naruszeń praw własności intelektualnej Komisja w ramach mandatu udzielonego jej przez państwa 

członkowskie będzie przesyłała, wraz z danymi dotyczącymi naruszenia, imię i nazwisko lub nazwę danego posiadacza decyzji, 

na podstawie której organy celne zwróciły się do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Numer 

referencyjny rejestracji operacji przetwarzania to EUIPO DPR-2019-051 (https://euipo.europa.eu/tunnel-

web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/data_protection/rpt_register_en.pdf). 

Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką * oraz co najmniej jednego pola oznaczonego ""+"" jest obowiązkowe. Jeżeli pola 

obowiązkowe nie zostały wypełnione, wniosek zostaje odrzucony. 

Organy celne usuwają dane nie później niż sześć miesięcy od daty uchylenia odnośnej decyzji uwzględniającej wniosek lub od 

daty upływu okresu, w którym organy celne miały podjąć działanie. Okres, w którym organy celne mają podjąć działanie, określają 

właściwe służby celne podczas uwzględniania wniosku; nie może on przekroczyć jednego roku od dnia następującego po dacie 

przyjęcia decyzji o uwzględnieniu wniosku. Jeżeli jednak organy celne powiadomiono o wszczęciu postępowania w celu 

stwierdzenia potencjalnego naruszenia dotyczącego towarów wchodzących w zakres wniosku, usuną one te dane nie później niż 

sześć miesięcy po ostatecznym zakończeniu postępowania.

W przypadku naruszenia ochrony danych organy celne państw członkowskich wypełniają swoje obowiązki zgodnie z RODO. 

Jeżeli istnieje prawdopodobieństwo, że naruszenie ochrony danych osobowych spowoduje znaczne zagrożenie dla Państwa praw 

i wolności, organy celne państw członkowskich zobowiązane są niezwłocznie Państwa o tym poinformować, aby umożliwić 

Państwu zastosowanie niezbędnych środków ostrożności. 

W każdej chwili są Państwo uprawnieni do dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania w przypadku, gdy są one 

nieprawidłowe lub niekompletne. Mają Państwo prawo (w stosownych przypadkach) wystąpić z wnioskiem o ograniczenie 

przetwarzania lub usunięcie danych („prawo do bycia zapomnianym”), wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, cofnąć swoją 

zgodę, a także prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu indywidualnych decyzji, w tym profilowaniu. 

Wszystkie wnioski są składane do właściwych służb celnych, do których złożono wniosek, i przez nie rozpatrywane. Wykaz 

właściwych służb celnych w państwach członkowskich znajduje się pod następującym linkiem: 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/right

_holders/defend-your-rights_en.pdf

Jeżeli uważają Państwo, że naruszone zostały Państwa prawa, są Państwo uprawnieni do złożenia skargi do krajowego organu 

nadzorczego odpowiedzialnego za ochronę danych (dane kontaktowe: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_pl) 

zgodnie z obowiązującą procedurą krajową. W przypadku uwag, pytań lub wątpliwości dotyczących gromadzenia i 

wykorzystywania Państwa danych osobowych prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych we właściwym organie celnym 

państwa członkowskiego. Jeśli skarga dotyczy działania Komisji Europejskiej, należy złożyć ją do Europejskiego Inspektora 

Ochrony Danych.
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