ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ – ИСКАНЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ
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1. Притежател на решението

За служебно ползване
Дата на получаване

Име*:
Адрес*:
Град*:

ЕКЗЕМПЛЯР ЗА КОМПЕТЕНТНИЯ МИТНИЧЕСКИ ОТДЕЛ

Пощенски код:

1

Държава*:
Телефон: (+)

ПРАВА ВЪРХУ ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ

Мобилен телефон: (+)

ИСКАНЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА НАМЕСА

Факс: (+)
Ел. поща:

съгласно член 12 от Регламент (ЕС) № 608/2013

2*. Искам удължаване на срока, в рамките на който митническите органи трябва да осъществят намеса по отношение на следното заявление
Регистрационен номер на заявлението:

/

Потвърждавам, че няма промени в информацията относно заявлението за намеса и неговите приложения.
Предоставям следната информация относно заявлението за намеса.

вж. приложение № ……
Всяко искане за удължаване на срока, в рамките на който митническите органи трябва да осъществят намеса, следва да бъде получено от
компетентния митнически отдел поне 30 работни дни преди датата на изтичане на срока.
3. Подпис*
Дата (ДД/ММ/ГГГГ)

Подпис на притежателя на решението

Място

Име (с главни печатни букви)

За служебно ползване
Решение на митническите органи (по смисъла на раздел 2 от Регламент (ЕС) № 608/2013)
Искането за удължаване е удовлетворено в неговата цялост.
Искането за удължаване е частично удовлетворено (вж. приложения списък на удовлетворените права).
Дата (ДД/ММ/ГГГГ)

Подпис и печат

Компетентен митнически отдел

Дата на изтичане на срока на заявлението:
Искането за удължаване е отхвърлено.
Приложени са обосновано решение, посочващо причините за частичното или пълното отхвърляне, и информация относно процедурата за
обжалване.
Дата (ДД/ММ/ГГГГ)

Подпис и печат

* тези полета са задължителни и трябва да бъдат попълнени

Компетентен митнически отдел

1

(+) попълва се поне едно от тези полета

Защита на личните данни и централна база данни за обработка на заявления за намеса.
Когато Европейската комисия обработва личните данни, съдържащи се в настоящото искане за
удължаване, ще се прилага Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета относно
защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на
Общността и за свободното движение на такива данни. Когато компетентен митнически орган на
дадена държава членка обработва личните данни, съдържащи се в настоящото искане за удължаване,
ще се прилагат националните разпоредби за прилагане на Директива 95/46/ЕО.
Личните данни в заявлението за намеса се обработват с цел защита на правата върху интелектуалната
собственост от страна на митническите органи в рамките на Съюза в съответствие с Регламент (ЕС) №
608/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 г. относно защитата на правата върху
интелектуалната собственост, осъществявана от митническите органи.
Администратор по отношение на обработката на тези данни в централната база данни е националният
компетентен митнически отдел, в който е подадено заявлението. Списъкът на компетентните
митнически отдели е публикуван на уебсайта на Комисията:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/right_holders/index_en.htm
.
Достъпът до всички лични данни в заявлението се предоставя на митническите органи в държавите
членки и Комисията чрез потребителско име и парола.
Личните данни, които са част от информацията — предмет на ограничен достъп, ще бъдат достъпни
чрез потребителско име и парола единствено за митническите органи на държавите членки, посочени в
клетка 6 на заявлението.
В съответствие с член 22 от Регламент (ЕС) № 608/2013, без да се засягат приложимите разпоредби за
защита на данните в Съюза, и с цел да се допринесе за премахването на международната търговия със
стоки, които нарушават права върху интелектуалната собственост, Комисията и митническите органи на
държавите членки могат да обменят личните данни и информацията, съдържащи се в заявлението, със
съответните органи на трети държави.
Трябва задължително да бъде даден отговор в полетата, отбелязани със знака (*). В случай че тези
задължителни данни липсват, искането за удължаване се отхвърля.
Субектът на данните има право на достъп до отнасящите се до него лични данни, които ще се
обработват посредством централната база данни, и когато е целесъобразно, има правото да поправя,
заличава или блокира лични данни в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001 или с националните
закони за прилагане на Директива 95/46/ЕО.
Всички искания за упражняване на правото на достъп, поправка, заличаване или блокиране се подават
до компетентния митнически отдел, в който е подадено заявлението, и се обработват от него.
Правното основание за обработката на лични данни за целите на защитата на правата върху
интелектуалната собственост е Регламент (ЕС) № 608/2013 на Европейския парламент и на Съвета от
12 юни 2013 г. относно защитата на правата върху интелектуалната собственост, осъществявана от
митническите органи.
Личните данни не се съхраняват по-дълго от шест месеца, считано от датата, на която решението, с
което се удовлетворява заявлението, е било отменено, или от изтичането на съответния срок, в
рамките на който митническите органи е трябвало да се намесят. Този срок се определя от
компетентния митнически отдел, когато удовлетворява искането за удължаване, и не надвишава една
година, считано от деня след датата на приемане на решението за удовлетворяване на искането за
удължаване. Независимо от това, когато митническите органи са уведомени, че е започнало
производство, целящо да установи дали има нарушение, свързано със стоки, които са включени в
заявлението, личните данни се съхраняват в продължение на шест месеца след приключване на
производството.
В случай на конфликт могат да бъдат отправяни жалби до съответния национален орган за защита на
данните. Данните за контакт с националните органи за защита на данните се намират на уебсайта на
Европейската комисия, Генерална дирекция „Правосъдие“ (http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/bodies/authorities/eu/index_en.htm#h2-1). Когато жалбата се отнася до обработката на лични
данни от Европейската комисия, тя следва да бъде отправена до Европейския надзорен орган по
защита на данните (http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/).
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1. Притежател на решението

За служебно ползване
Дата на получаване

Име*:
Адрес*:
Град*:
Пощенски код:
Държава*:
Телефон: (+)

ПРАВА ВЪРХУ ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ

Мобилен телефон: (+)

ИСКАНЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА НАМЕСА

Факс: (+)

ЕКЗЕМПЛЯР ЗА ПОДАТЕЛЯ

Ел. поща:

2

съгласно член 12 от Регламент (ЕС) № 608/2013

2*. Искам удължаване на срока, в рамките на който митническите органи трябва да осъществят намеса по отношение на следното заявление
Регистрационен номер на заявлението:

/

Потвърждавам, че няма промени в информацията относно заявлението за намеса и неговите приложения.
Предоставям следната информация относно заявлението за намеса.

вж. приложение № ……
Всяко искане за удължаване на срока, в рамките на който митническите органи трябва да осъществят намеса, следва да бъде получено от
компетентния митнически отдел поне 30 работни дни преди датата на изтичане на срока.
3. Подпис*
Дата (ДД/ММ/ГГГГ)

Подпис на притежателя на решението

Място

Име (с главни печатни букви)

За служебно ползване
Решение на митническите органи (по смисъла на раздел 2 от Регламент (ЕС) № 608/2013)
Искането за удължаване е удовлетворено в неговата цялост.
Искането за удължаване е частично удовлетворено (вж. приложения списък на удовлетворените права).
Дата (ДД/ММ/ГГГГ)

Подпис и печат

Компетентен митнически отдел

Дата на изтичане на срока на заявлението:
Искането за удължаване е отхвърлено.
Приложени са обосновано решение, посочващо причините за частичното или пълното отхвърляне, и информация относно процедурата за
обжалване.
Дата (ДД/ММ/ГГГГ)

Подпис и печат

* тези полета са задължителни и трябва да бъдат попълнени

Компетентен митнически отдел

1

(+) попълва се поне едно от тези полета

Защита на личните данни и централна база данни за обработка на заявления за намеса.
Когато Европейската комисия обработва личните данни, съдържащи се в настоящото искане за
удължаване, ще се прилага Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета относно
защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на
Общността и за свободното движение на такива данни. Когато компетентен митнически орган на
дадена държава членка обработва личните данни, съдържащи се в настоящото искане за удължаване,
ще се прилагат националните разпоредби за прилагане на Директива 95/46/ЕО.
Личните данни в заявлението за намеса се обработват с цел защита на правата върху интелектуалната
собственост от страна на митническите органи в рамките на Съюза в съответствие с Регламент (ЕС) №
608/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 г. относно защитата на правата върху
интелектуалната собственост, осъществявана от митническите органи.
Администратор по отношение на обработката на тези данни в централната база данни е националният
компетентен митнически отдел, в който е подадено заявлението. Списъкът на компетентните
митнически отдели е публикуван на уебсайта на Комисията:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/right_holders/index_en.htm
.
Достъпът до всички лични данни в заявлението се предоставя на митническите органи в държавите
членки и Комисията чрез потребителско име и парола.
Личните данни, които са част от информацията — предмет на ограничен достъп, ще бъдат достъпни
чрез потребителско име и парола единствено за митническите органи на държавите членки, посочени в
клетка 6 на заявлението.
В съответствие с член 22 от Регламент (ЕС) № 608/2013, без да се засягат приложимите разпоредби за
защита на данните в Съюза, и с цел да се допринесе за премахването на международната търговия със
стоки, които нарушават права върху интелектуалната собственост, Комисията и митническите органи на
държавите членки могат да обменят личните данни и информацията, съдържащи се в заявлението, със
съответните органи на трети държави.
Трябва задължително да бъде даден отговор в полетата, отбелязани със знака (*). В случай че тези
задължителни данни липсват, искането за удължаване се отхвърля.
Субектът на данните има право на достъп до отнасящите се до него лични данни, които ще се
обработват посредством централната база данни, и когато е целесъобразно, има правото да поправя,
заличава или блокира лични данни в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001 или с националните
закони за прилагане на Директива 95/46/ЕО.
Всички искания за упражняване на правото на достъп, поправка, заличаване или блокиране се подават
до компетентния митнически отдел, в който е подадено заявлението, и се обработват от него.
Правното основание за обработката на лични данни за целите на защитата на правата върху
интелектуалната собственост е Регламент (ЕС) № 608/2013 на Европейския парламент и на Съвета от
12 юни 2013 г. относно защитата на правата върху интелектуалната собственост, осъществявана от
митническите органи.
Личните данни не се съхраняват по-дълго от шест месеца, считано от датата, на която решението, с
което се удовлетворява заявлението, е било отменено, или от изтичането на съответния срок, в
рамките на който митническите органи е трябвало да се намесят. Този срок се определя от
компетентния митнически отдел, когато удовлетворява искането за удължаване, и не надвишава една
година, считано от деня след датата на приемане на решението за удовлетворяване на искането за
удължаване. Независимо от това, когато митническите органи са уведомени, че е започнало
производство, целящо да установи дали има нарушение, свързано със стоки, които са включени в
заявлението, личните данни се съхраняват в продължение на шест месеца след приключване на
производството.
В случай на конфликт могат да бъдат отправяни жалби до съответния национален орган за защита на
данните. Данните за контакт с националните органи за защита на данните се намират на уебсайта на
Европейската комисия, Генерална дирекция „Правосъдие“ (http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/bodies/authorities/eu/index_en.htm#h2-1). Когато жалбата се отнася до обработката на лични
данни от Европейската комисия, тя следва да бъде отправена до Европейския надзорен орган по
защита на данните (http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/).
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