ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ – ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА НАМЕСА

1

1. Подател
Име*:

За служебно ползване
Дата на получаване

EORI №*:

Регистрационен номер на заявлението

Адрес*:
ПРАВА ВЪРХУ ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ

ЕКЗЕМПЛЯР ЗА КОМПЕТЕНТНИЯ МИТНИЧЕСКИ ОТДЕЛ

Град*:
Пощенски код:

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА НАМЕСА НА МИТНИЧЕСКИТЕ ОРГАНИ

Държава*:
TIN №:

съгласно член 6 от Регламент (ЕС) № 608/2013

Национален регистрационен №:

2*. Съюзно заявление

Телефон: (+)

Национално заявление

Мобилен телефон: (+)

Национално заявление (съгласно чл.5, параграф 3)

Факс: (+)
Ел. поща*:
Уебсайт:
3*. Статус на подателя

Група производители на продукти с географско указание или представител на
такава група

Притежател на правото

Оператор, който има право да използва географско указание

Лице или образувание с разрешение да използва правото
върху ИС
Орган за управление на колективни права върху ИС

Инспекционна служба или орган, компетентен по отношение на географско
указание

Орган за професионална защита

Притежател на изключителен лиценз, обхващащ две или повече държави членки

4. Представител, подаващ заявлението от името на подателя
Дружество:
Име*:
EORI №*:
Адрес*:
Град*:

Приложено е доказателство за правомощията на представителя

Пощенски код:

1

Държава*:

Факс: (+)

Телефон: (+)

Ел. поща*:

Мобилен телефон: (+)

Уебсайт:

5*. Вид право, за което се отнася заявлението
Национална търговска марка (NTM)

Географско указание/Наименование на произход:

Марка на Европейския съюз (EUTM)

за селскостопански продукти и храни (CGIP)

Регистрирана международна търговска марка (ITM)

за вина (CGIW)

Регистриран национален промишлен дизайн (ND)

за ароматизирани напитки на винена основа (CGIA)

Регистриран промишлен дизайн на Общността (CDR)

за спиртни напитки (CGIS)

Регистриран международен промишлен дизайн(ICD)

за други продукти (NGI)

Нерегистриран промишлен дизайн на Общността (CDU)

както е посочено в споразуменията между Съюза и трети държави
(CGIL)

Авторско право и сродните му права (NCPR)

Сортове растения с правна закрила:

Търговско наименование (NTN)

национални (NPVR)

Топология на полупроводниково изделие (NTSP)

на Общността (CPVR)

Патент съгласно предвиденото в националното право (NPT)

Сертификат за допълнителна закрила:

Патент съгласно предвиденото в правото на Съюза (UPT)

на лекарствените продукти (SPCM)

Полезен модел (NUM)

за продукти за растителна защита (SPCP)

6*. Държава членка или при случаите на съюзно заявление — държавите членки, в които се иска намеса на митническите органи
ВСИЧКИ ДЪРЖАВИ
ЧЛЕНКИ

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. Представител по правни въпроси
Дружество:

8. Представител по технически въпроси
Дружество:

Име*:

Име*:

Адрес*:

Адрес*:

Град*:

Град*:

Пощенски код:

Пощенски код:
Държава*:

Държава*:
Телефон: (+)

Телефон: (+)

Факс: (+)

Факс: (+)

Мобилен телефон: (+)

Мобилен телефон: (+)

Ел. поща*:

Ел. поща*:

Уебсайт:

Уебсайт:

9. В случай на съюзно заявление данните на определените представители по правни и технически въпроси са включени в приложение № ……
10. Искам да бъде приложена процедурата по член 26 от Регламент (ЕС) № 608/2013 (малки пратки) в следната държава членка (следните държави членки)
и при искане от страна на митническите органи съм съгласен да поема разходите по унищожаването на стоките съгласно същата процедура.
ВСИЧКИ ДЪРЖАВИ
ЧЛЕНКИ

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

* тези полета са задължителни и трябва да бъдат попълнени

1

(+) попълва се поне едно от тези полета

11*. Списък с правата, за които се отнася заявлението
№

Вид право

Регистрационен номер

Дата на регистрация

За допълнителни права, вж. приложение № ……

Дата на
изтичане на
срока

Списък със стоките, за които се отнася правото

Ограничен достъп
Автентични стоки

12*. Данни за стоките

Ограничен достъп

Право на ИС №:
Описание на стоките:

Тарифен номер по КН:
Митническа стойност:
Средна пазарна стойност в Европа:
Стойност на националния пазар:

Вж. приложение №……

13*. Отличителни характеристики на стоките

Ограничен достъп

Разположение върху стоките:
Описание:

Вж. приложение №……
14*. Място на производство

Ограничен достъп

Държава:
Дружество:
Адрес:
Град:
Вж. приложение №……
15*. Участващи дружества

Ограничен достъп

Роля:
Наименование:
Адрес:
Град:
Пощенски код:
Вж. приложение №……

Държава:
16*. Търговци

Ограничен достъп

Наименование:
Адрес:
Град:
Пощенски код:
Вж. приложение №……

Държава:
17. Информация за митническото оформяне и дистрибуцията на стоките

Ограничен достъп

Вж. приложение №……
18. Опаковки

Ограничен достъп

Вид опаковки:
Брой изделия в опаковка:
Описание (вкл. отличителни характеристики):
Вж. приложение №……
19. Придружаващи документи

Ограничен достъп

Вид документ:
Описание:
Вж. приложение №……
2

Стоки, които нарушават права
20. Данни за стоките

Ограничен достъп

Право на ИС №:
Описание на стоките:

Тарифен номер по КН:
Минимална стойност:

Вж. приложение №……

21. Отличителни характеристики на стоките

Ограничен достъп

Разположение върху стоките:
Описание:

Вж. приложение №……
22. Място на производство

Ограничен достъп

Държава:
Дружество:
Адрес:
Град:
Пощенски код:
Вж. приложение №……
23. Участващи дружества

Ограничен достъп

Роля:
Наименование:
Адрес:
Град:
Пощенски код:
Вж. приложение №……

Държава:
24. Търговци

Ограничен достъп

Наименование:
Адрес:
Град:
Пощенски код:
Държава:
Вж. приложение №……
25. Информация за дистрибуцията на стоките

Ограничен достъп

Вж. приложение №……
26. Опаковки

Ограничен достъп

Вид опаковки:
Брой изделия в опаковка:
Описание (вкл. отличителни характеристики):

Вж. приложение №……
27. Придружаващи документи

Ограничен достъп

Вид документ:
Описание:

Вж. приложение №……
3

28. Допълнителна информация

Ограничен достъп

Вж. приложение №……
29. Гаранции
С подписа си се ангажирам да:
• уведомявам незабавно компетентния митнически отдел, удовлетворил настоящото заявление, за всяка промяна на предоставената от мен информация
в рамките на настоящото заявление или приложенията към него в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 608/2013.
• предавам на компетентния митнически отдел, удовлетворил настоящото заявление, всяка нова информация, посочена в член 6, параграф 3, букви
ж), з) или и) от Регламент (ЕС) № 608/2013, приложима с оглед на извършваните от митническите органи анализ и оценка на риска от нарушение на
правото или правата върху интелектуалната собственост, включени в настоящото заявление.
• нося отговорност при условията, изложени в член 28 от Регламент (ЕС) № 608/2013, и поемам разходите, посочени в член 29 от Регламент (ЕС) №
608/2013.
Давам съгласие всички данни, предоставени с това заявление, да бъдат обработени от държавите членки и Европейската комисия, действаща като
администратор от името на държавите членки, и от Службата на Европейския съюз за интелектуалната собственост.
30*. Подпис
Дата (ДД/ММ/ГГГГ)

Подпис на подателя

Място

Име (с главни печатни букви)

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

Подпис и печат

Компетентен митнически отдел

Дата на изтичане на срока на заявлението:
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.
Заявлението 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

Компетентен митнически отдел
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Защита на личните данни и централна база данни за обработка на заявления за намеса.
В настоящата декларация за поверителност се обясняват причините за обработката на Вашите лични данни, начинът, по
който те се събират и обработват и по който се осигурява защитата на всички Ваши лични данни.
Компетентният митнически орган на всяка държава членка е администратор на операцията по обработване. За тази цел
администраторът обработва съдържащите се в заявлението лични данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на
Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни
и относно свободното движение на такива данни.
Европейската комисия действа в качеството на администратор от името на държавите членки и обработва съдържащите
се в заявлението лични данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета
относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите
и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни.
Целта на обработването на съдържащите се в заявлението лични данни е защитата на правата върху интелектуалната
собственост (ПИС) от страна на митническите органи в 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.
Правното основание за обработването на личните данни за целите на защитата на правата върху интелектуалната
собственост са членове 31 и 33 от Регламент (ЕС) № 608/2013.
Дейността по обработване, извършвана от Комисията, която действа от името на държавите членки и в рамките на
дадения от тях мандат, се състои в съхраняването и поддържането в централната база данни COPIS на личните данни,
свързани със заявлението и приложенията към него. Това включва прилагането на подходящи технически и
организационни процедури за надеждното и сигурно функциониране на базата данни COPIS. Техническите мерки
включват подходящи действия за осигуряване на онлайн сигурност и предотвратяване на риска от загуба на данни,
промяна на данните или от неразрешен достъп, като се взема предвид свързаният с обработването риск и естеството на
обработваните лични данни. Достъпът до личните данни се предоставя на упълномощените служители на митническите
органи на държавите членки и на Европейската комисия на принципа „необходимост да се знае“ и чрез лични профили.
Генерална дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз“ е звеното за контакт в рамките на Европейската комисия за
въпроси относно обработването в базата данни COPIS: TAXUD-DP-COPIS@ec.europa.eu.
За може да бъде направен по-задълбочен анализ на данните за нарушенията и да бъде придобита по-добра представа
за географския обхват и въздействието на нарушенията на ПИС, Комисията в рамките на мандата, предоставен от
държавите членки, ще изпраща на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост заедно с данните за
нарушението името на съответния притежател на решението, въз основа на което митническите органи са предприели
действия. Регистрационният номер на операцията по обработка на EUIPO е DPR-2019-051 (https://euipo.europa.eu/tunnelweb/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/data_protection/rpt_register_en.pdf).
Трябва задължително да бъде даден отговор в полетата, отбелязани със знака (*), и поне в едно поле, отбелязано със
знак (+). В случай че тези задължителни данни липсват, заявлението се отхвърля.
Митническите органи заличават данните не по-късно от шест месеца от датата, на която решението, с което се
удовлетворява заявлението, е било отменено или е изтекъл съответният срок, в който митническите органи е трябвало
да предприемат действия. Срокът, в рамките на който митническите органи трябва да предприемат действия, се
определя от компетентната митническа служба при удовлетворяване на заявлението и не надвишава една година от
деня, следващ датата на приемане на решението, с което се удовлетворява заявлението. Независимо от това, когато
митническите органи са били уведомени, че е започнало производство, целящо да установи дали има нарушение,
свързано със стоките, предмет на заявлението, те заличават данните не по-късно от шест месеца след окончателното
приключване на производството.
В случай на нарушение на сигурността на данните митническите органи в държавите членки изпълняват задълженията си
в съответствие с изискванията на Общия регламент относно защитата на данните. В случай че това нарушение на
сигурността на личните данни може да породи висок риск за Вашите права и свободи, митническите органи в държавите
членки се ангажират да Ви информират незабавно, за да можете да вземете необходимите предпазни мерки.
В случай че личните Ви данни са неточни или непълни, по всяко време имате право на достъп и коригиране. Имате право
(ако е приложимо) да поискате ограничаване на обработването или заличаване („правото да бъдеш забравен“), да
възразите срещу обработването, да оттеглите съгласието си и да откажете автоматизирано вземане на индивидуални
решения, включително профилиране. Всички искания се подават до компетентната митническа служба, където е
подадено заявлението, и се обработват от нея. За списъка на компетентните митнически служби в държавите членки вж.
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/right
_holders/defend-your-rights_en.pdf
Ако смятате, че Вашите права са нарушени по някакъв начин, имате право да подадете жалба до националния надзорен
орган, отговарящ за защитата на данните (за контакт: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_bg), съгласно
действащата национална процедура. Ако имате коментари, въпроси или опасения относно събирането и използването на
Вашите лични данни, моля, не се колебайте да се свържете с длъжностното лице по защита на данните (ДЛЗД) в
митническите органи на съответната държава членка. Ако жалбата Ви се отнася до действие на Европейската комисия,
трябва да я подадете пред Европейския надзорен орган по защита на данните.
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ – ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА НАМЕСА
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1. Подател
Име*:

За служебно ползване
Дата на получаване

EORI №*:

Регистрационен номер на заявлението

Адрес*:
ПРАВА ВЪРХУ ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ

Град*:
Пощенски код:

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА НАМЕСА НА МИТНИЧЕСКИТЕ ОРГАНИ

Държава*:
TIN №:

съгласно член 6 от Регламент (ЕС) № 608/2013

ЕКЗЕМПЛЯР ЗА ПОДАТЕЛЯ

Национален регистрационен №:

2*. Съюзно заявление

Телефон: (+)

Национално заявление

Мобилен телефон: (+)

Национално заявление (съгласно чл.5, параграф 3)

Факс: (+)
Ел. поща*:
Уебсайт:
3*. Статус на подателя

Група производители на продукти с географско указание или представител на
такава група

Притежател на правото

Оператор, който има право да използва географско указание

Лице или образувание с разрешение да използва правото
върху ИС
Орган за управление на колективни права върху ИС

Инспекционна служба или орган, компетентен по отношение на географско
указание

Орган за професионална защита

Притежател на изключителен лиценз, обхващащ две или повече държави членки

4. Представител, подаващ заявлението от името на подателя
Дружество:
Име*:
EORI №*:
Адрес*:
Град*:

Приложено е доказателство за правомощията на представителя

Пощенски код:

2

Държава*:

Факс: (+)

Телефон: (+)

Ел. поща*:

Мобилен телефон: (+)

Уебсайт:

5*. Вид право, за което се отнася заявлението
Национална търговска марка (NTM)

Географско указание/Наименование на произход:

Марка на Европейския съюз (EUTM)

за селскостопански продукти и храни (CGIP)

Регистрирана международна търговска марка (ITM)

за вина (CGIW)

Регистриран национален промишлен дизайн (ND)

за ароматизирани напитки на винена основа (CGIA)

Регистриран промишлен дизайн на Общността (CDR)

за спиртни напитки (CGIS)

Регистриран международен промишлен дизайн(ICD)

за други продукти (NGI)

Нерегистриран промишлен дизайн на Общността (CDU)

както е посочено в споразуменията между Съюза и трети държави
(CGIL)

Авторско право и сродните му права (NCPR)

Сортове растения с правна закрила:

Търговско наименование (NTN)

национални (NPVR)

Топология на полупроводниково изделие (NTSP)

на Общността (CPVR)

Патент съгласно предвиденото в националното право (NPT)

Сертификат за допълнителна закрила:

Патент съгласно предвиденото в правото на Съюза (UPT)

на лекарствените продукти (SPCM)

Полезен модел (NUM)

за продукти за растителна защита (SPCP)

6*. Държава членка или при случаите на съюзно заявление — държавите членки, в които се иска намеса на митническите органи
ВСИЧКИ ДЪРЖАВИ
ЧЛЕНКИ

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. Представител по правни въпроси
Дружество:

8. Представител по технически въпроси
Дружество:

Име*:

Име*:

Адрес*:

Адрес*:

Град*:

Град*:

Пощенски код:

Пощенски код:
Държава*:

Държава*:
Телефон: (+)

Телефон: (+)

Факс: (+)

Факс: (+)

Мобилен телефон: (+)

Мобилен телефон: (+)

Ел. поща*:

Ел. поща*:

Уебсайт:

Уебсайт:

9. В случай на съюзно заявление данните на определените представители по правни и технически въпроси са включени в приложение № ……
10. Искам да бъде приложена процедурата по член 26 от Регламент (ЕС) № 608/2013 (малки пратки) в следната държава членка (следните държави членки)
и при искане от страна на митническите органи съм съгласен да поема разходите по унищожаването на стоките съгласно същата процедура.
ВСИЧКИ ДЪРЖАВИ
ЧЛЕНКИ

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

* тези полета са задължителни и трябва да бъдат попълнени

1

(+) попълва се поне едно от тези полета

11*. Списък с правата, за които се отнася заявлението
№

Вид право

Регистрационен номер

Дата на регистрация

За допълнителни права, вж. приложение № ……

Дата на
изтичане на
срока

Списък със стоките, за които се отнася правото

Ограничен достъп
Автентични стоки

12*. Данни за стоките

Ограничен достъп

Право на ИС №:
Описание на стоките:

Тарифен номер по КН:
Митническа стойност:
Средна пазарна стойност в Европа:
Стойност на националния пазар:

Вж. приложение №……

13*. Отличителни характеристики на стоките

Ограничен достъп

Разположение върху стоките:
Описание:

Вж. приложение №……
14*. Място на производство

Ограничен достъп

Държава:
Дружество:
Адрес:
Град:
Вж. приложение №……
15*. Участващи дружества

Ограничен достъп

Роля:
Наименование:
Адрес:
Град:
Пощенски код:
Вж. приложение №……

Държава:
16*. Търговци

Ограничен достъп

Наименование:
Адрес:
Град:
Пощенски код:
Вж. приложение №……

Държава:
17. Информация за митническото оформяне и дистрибуцията на стоките

Ограничен достъп

Вж. приложение №……
18. Опаковки

Ограничен достъп

Вид опаковки:
Брой изделия в опаковка:
Описание (вкл. отличителни характеристики):
Вж. приложение №……
19. Придружаващи документи

Ограничен достъп

Вид документ:
Описание:
Вж. приложение №……
2

Стоки, които нарушават права
20. Данни за стоките

Ограничен достъп

Право на ИС №:
Описание на стоките:

Тарифен номер по КН:
Минимална стойност:

Вж. приложение №……

21. Отличителни характеристики на стоките

Ограничен достъп

Разположение върху стоките:
Описание:

Вж. приложение №……
22. Място на производство

Ограничен достъп

Държава:
Дружество:
Адрес:
Град:
Пощенски код:
Вж. приложение №……
23. Участващи дружества

Ограничен достъп

Роля:
Наименование:
Адрес:
Град:
Пощенски код:
Вж. приложение №……

Държава:
24. Търговци

Ограничен достъп

Наименование:
Адрес:
Град:
Пощенски код:
Държава:
Вж. приложение №……
25. Информация за дистрибуцията на стоките

Ограничен достъп

Вж. приложение №……
26. Опаковки

Ограничен достъп

Вид опаковки:
Брой изделия в опаковка:
Описание (вкл. отличителни характеристики):

Вж. приложение №……
27. Придружаващи документи

Ограничен достъп

Вид документ:
Описание:

Вж. приложение №……
3

28. Допълнителна информация

Ограничен достъп

Вж. приложение №……
29. Гаранции
С подписа си се ангажирам да:
• уведомявам незабавно компетентния митнически отдел, удовлетворил настоящото заявление, за всяка промяна на предоставената от мен информация
в рамките на настоящото заявление или приложенията към него в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 608/2013.
• предавам на компетентния митнически отдел, удовлетворил настоящото заявление, всяка нова информация, посочена в член 6, параграф 3, букви
ж), з) или и) от Регламент (ЕС) № 608/2013, приложима с оглед на извършваните от митническите органи анализ и оценка на риска от нарушение на
правото или правата върху интелектуалната собственост, включени в настоящото заявление.
• нося отговорност при условията, изложени в член 28 от Регламент (ЕС) № 608/2013, и поемам разходите, посочени в член 29 от Регламент (ЕС) №
608/2013.
Давам съгласие всички данни, предоставени с това заявление, да бъдат обработени от държавите членки и Европейската комисия, действаща като
администратор от името на държавите членки, и от Службата на Европейския съюз за интелектуалната собственост.
30*. Подпис
Дата (ДД/ММ/ГГГГ)

Подпис на подателя

Място

Име (с главни печатни букви)

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

Подпис и печат

Компетентен митнически отдел

Дата на изтичане на срока на заявлението:
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.
Заявлението 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

Компетентен митнически отдел

4

Защита на личните данни и централна база данни за обработка на заявления за намеса.
В настоящата декларация за поверителност се обясняват причините за обработката на Вашите лични данни, начинът, по
който те се събират и обработват и по който се осигурява защитата на всички Ваши лични данни.
Компетентният митнически орган на всяка държава членка е администратор на операцията по обработване. За тази цел
администраторът обработва съдържащите се в заявлението лични данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на
Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни
и относно свободното движение на такива данни.
Европейската комисия действа в качеството на администратор от името на държавите членки и обработва съдържащите
се в заявлението лични данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета
относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите
и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни.
Целта на обработването на съдържащите се в заявлението лични данни е защитата на правата върху интелектуалната
собственост (ПИС) от страна на митническите органи в 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.
Правното основание за обработването на личните данни за целите на защитата на правата върху интелектуалната
собственост са членове 31 и 33 от Регламент (ЕС) № 608/2013.
Дейността по обработване, извършвана от Комисията, която действа от името на държавите членки и в рамките на
дадения от тях мандат, се състои в съхраняването и поддържането в централната база данни COPIS на личните данни,
свързани със заявлението и приложенията към него. Това включва прилагането на подходящи технически и
организационни процедури за надеждното и сигурно функциониране на базата данни COPIS. Техническите мерки
включват подходящи действия за осигуряване на онлайн сигурност и предотвратяване на риска от загуба на данни,
промяна на данните или от неразрешен достъп, като се взема предвид свързаният с обработването риск и естеството на
обработваните лични данни. Достъпът до личните данни се предоставя на упълномощените служители на митническите
органи на държавите членки и на Европейската комисия на принципа „необходимост да се знае“ и чрез лични профили.
Генерална дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз“ е звеното за контакт в рамките на Европейската комисия за
въпроси относно обработването в базата данни COPIS: TAXUD-DP-COPIS@ec.europa.eu.
За може да бъде направен по-задълбочен анализ на данните за нарушенията и да бъде придобита по-добра представа
за географския обхват и въздействието на нарушенията на ПИС, Комисията в рамките на мандата, предоставен от
държавите членки, ще изпраща на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост заедно с данните за
нарушението името на съответния притежател на решението, въз основа на което митническите органи са предприели
действия. Регистрационният номер на операцията по обработка на EUIPO е DPR-2019-051 (https://euipo.europa.eu/tunnelweb/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/data_protection/rpt_register_en.pdf).
Трябва задължително да бъде даден отговор в полетата, отбелязани със знака (*), и поне в едно поле, отбелязано със
знак (+). В случай че тези задължителни данни липсват, заявлението се отхвърля.
Митническите органи заличават данните не по-късно от шест месеца от датата, на която решението, с което се
удовлетворява заявлението, е било отменено или е изтекъл съответният срок, в който митническите органи е трябвало
да предприемат действия. Срокът, в рамките на който митническите органи трябва да предприемат действия, се
определя от компетентната митническа служба при удовлетворяване на заявлението и не надвишава една година от
деня, следващ датата на приемане на решението, с което се удовлетворява заявлението. Независимо от това, когато
митническите органи са били уведомени, че е започнало производство, целящо да установи дали има нарушение,
свързано със стоките, предмет на заявлението, те заличават данните не по-късно от шест месеца след окончателното
приключване на производството.
В случай на нарушение на сигурността на данните митническите органи в държавите членки изпълняват задълженията си
в съответствие с изискванията на Общия регламент относно защитата на данните. В случай че това нарушение на
сигурността на личните данни може да породи висок риск за Вашите права и свободи, митническите органи в държавите
членки се ангажират да Ви информират незабавно, за да можете да вземете необходимите предпазни мерки.
В случай че личните Ви данни са неточни или непълни, по всяко време имате право на достъп и коригиране. Имате право
(ако е приложимо) да поискате ограничаване на обработването или заличаване („правото да бъдеш забравен“), да
възразите срещу обработването, да оттеглите съгласието си и да откажете автоматизирано вземане на индивидуални
решения, включително профилиране. Всички искания се подават до компетентната митническа служба, където е
подадено заявлението, и се обработват от нея. За списъка на компетентните митнически служби в държавите членки вж.
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/right
_holders/defend-your-rights_en.pdf
Ако смятате, че Вашите права са нарушени по някакъв начин, имате право да подадете жалба до националния надзорен
орган, отговарящ за защитата на данните (за контакт: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_bg), съгласно
действащата национална процедура. Ако имате коментари, въпроси или опасения относно събирането и използването на
Вашите лични данни, моля, не се колебайте да се свържете с длъжностното лице по защита на данните (ДЛЗД) в
митническите органи на съответната държава членка. Ако жалбата Ви се отнася до действие на Европейската комисия,
трябва да я подадете пред Европейския надзорен орган по защита на данните.
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