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1*. A határozat jogosultja

Vámszervek számára fenntartott hely
A beérkezés időpontja

Név*:
EORI-szám*:
Cím*:
Helység*:
Postai irányítószám:

SZELLEMI TULAJDONJOGOK

Ország*:
AZ INTÉZKEDÉS IDŐTARTAMÁNAK MEGHOSSZABBÍTÁSA IRÁNTI KÉRELEM

AZ ILLETÉKES VÁMSZERV PÉLDÁNYA

Telefonszám: (+)
Mobilszám: (+)

a 608/2013/EU rendelet 12. cikke alapján

Fax: (+)
E-mail cím*:
2. A határozat jogosultjának képviselője
Vállalat:
Név*:
EORI-szám*:
Cím*:

A képviselő személyek képviseleti jogának igazolása mellékelve

Helység*:
Postai irányítószám:
Ország*:

Fax: (+)

Telefonszám: (+)

E-mail cím*:

Mobilszám: (+)

Internetes cím:

3*. Kérem azon időtartam meghosszabbítását, amely során a vámhatóságok a szóban forgó kérelem tekintetében intézkedést hozhatnak

/

A kérelem nyilvántartási száma:

Megerősítem, hogy nem történt változás az intézkedés iránti kérelemmel és mellékleteivel kapcsolatos információk vonatkozásában.
Az alábbi, az intézkedés iránti kérelemmel kapcsolatos információkat nyújtom.
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Lásd a csatolt …… mellékletet.
Hozzájárulok az e határidő-hosszabbítás iránti kérelemmel összefüggésben benyújtott összes adatnak a tagállamok és a megbízásukból adatfeldolgozóként eljáró
Európai Bizottság, valamint az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala általi feldolgozásához.
A vámhatóság általi intézkedés iránti kérelem érvényességi idejének meghosszabbítására vonatkozó bármely kérelmet a kérelem lejárati ideje előtt
legkésőbb 30 munkanappal az illetékes vámszervnek kell elküldeni.
4*. Aláírás
Kelt (ÉÉ/HH/NNNN)

A határozat jogosultjának aláírása

Hely

Név (nyomtatott nagybetűvel)

Vámszervek számára fenntartott hely
A vámhatóságok határozata (a 608/2013/EU rendelet 2. szakasza értelmében)
A határidő-hosszabbítás iránti kérelemnek teljes mértékben helyt adtak.
A határidő-hosszabbítás iránti kérelemnek részben helyt adtak (a jóváhagyott jogokat lásd a mellékelt jegyzéken).
Kelt (ÉÉ/HH/NNNN)

Aláírás és bélyegző

Illetékes vámszerv

A kérelem…/…/…-ig érvényes:
A határidő-hosszabbítás iránti kérelem elutasítva.
A részleges vagy teljes mértékű elutasítás okainak indoklását tartalmazó határozat és a fellebbezési eljárással kapcsolatos információk a mellékletben
találhatók.
Kelt (ÉÉ/HH/NNNN)

* e mezők kitöltése kötelező

Aláírás és bélyegző

Illetékes vámszerv

1

(+) e mezők közül legalább egyet ki kell tölteni

A személyes adatok védelme és az intézkedés iránti kérelmek feldolgozásának központi adatbázisa
Ez az adatvédelmi nyilatkozat ismerteti, hogy milyen okokból kerül sor az Ön személyes adatainak feldolgozására, és milyen
módszerrel történik azok gyűjtése, kezelése és védelmének biztosítása.
Az adatkezelési művelet ellenőrzése az illetékes tagállami vámhatóság(ok) feladata. E feladat ellátása során az adatkezelő(k) az
e határidő-hosszabbítás iránti kérelemben foglalt személyes adatokat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi
rendeletnek megfelelően kezeli(k).
Az Európai Bizottság a tagállamok megbízásából adatfeldolgozóként jár el, és ennek során az e határidő-hosszabbítás iránti
kérelemben foglalt személyes adatokat a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok
és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló (EU) 2018/1725
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően kezeli.
A határidő-hosszabbítás iránti kérelemben foglalt személyes adatok feldolgozásának célja annak lehetővé tétele, hogy a
vámhatóságok a szellemi tulajdonjogok vámhatósági érvényesítéséről szóló, 2013. június 12-i 608/2013/EU európai parlamenti és
tanácsi rendelettel összhangban érvényesítsék a szellemitulajdon-jogokat az Unióban.
A személyes adatoknak a szellemitulajdon-jogok érvényesítése céljából történő feldolgozásához a jogalapot a 608/2013/EU
rendelet 31. és 33. cikke biztosítja.
A Bizottság által a tagállamok nevében és a tőlük kapott megbízás keretein belül folytatott adatfeldolgozási tevékenység a
határidő-hosszabbítás iránti kérelmekhez és azok csatolmányaihoz kapcsolódó személyes adatoknak a COPIS központi
adatbázisban való tárolásából és kezeléséből áll. E tevékenység magában foglalja megfelelő technikai és szervezeti szabályok
meghatározását, amelyek biztosítják a COPIS adatbázis megbízható és biztonságos működését. A technikai intézkedések között
említhetők azok, amelyek az online biztonságról, az adatvesztés és -módosulás kockázata, illetve a jogosulatlan hozzáférés elleni
védelemről hivatottak gondoskodni, figyelembe véve azt, hogy az adatfeldolgozás milyen kockázatot jelent, és milyen jellegű
adatok feldolgozásáról van szó. A személyes adatokhoz a tagállami vámhatóságok és az Európai Bizottság feljogosított
személyzete kaphat hozzáférést személyes fiókján keresztül, a szükséges ismeret elve alapján. A COPIS keretében folytatott
adatfeldolgozói tevékenységre vonatkozó kérdések tekintetében az Európai Bizottság kapcsolattartó egysége az Adóügyi és
Vámuniós Főigazgatóság; e-mail-cím: TAXUD-DP-COPIS@ec.europa.eu.
A jogsértéssel kapcsolatos adatok mélyrehatóbb elemzésének lehetővé tétele, valamint a szellemi tulajdont érintő jogsértések
földrajzi kiterjedésének és hatásának jobb megértése érdekében a Bizottság a tagállamoktól kapott megbízás teljesítése
keretében a jogsértésre vonatkozó adatokkal együtt azon határozat jogosultjának a nevét is megküldi az Európai Unió Szellemi
Tulajdoni Hivatalának, amely alapján a vámhatóság eljárt. Az EUIPO adatfeldolgozási műveletének hivatkozási száma DPR-2019051 (https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/data_protection/rpt_register_en.pdf).
A csillaggal (*) jelölt adatmezők kitöltése kötelező. E kötelező adatok megadásának elmulasztása esetén a határidő-hosszabbítás
iránti kérelmet el kell utasítani.
A vámhatóságok az adatokat legkésőbb hat hónappal a kérelemnek helyt adó határozat visszavonása, illetve a vámhatóságok
általi intézkedésre megállapított határidő lejárta után törlik. A vámhatóságok általi intézkedésre rendelkezésre álló időtartamot az
illetékes vámszerv a határidő-hosszabbítás iránti kérelem jóváhagyása során állapítja meg. Ez az időtartam nem haladhatja meg a
határidő-hosszabbítás iránti kérelemnek helyt adó határozat elfogadásának időpontját követő naptól számított egy évet.
Amennyiben azonban a vámhatóságokat arról értesítették, hogy a kérelemben foglalt áruk vonatkozásában eljárás indult valamely
lehetséges jogsértés megállapítása céljából, a szóban forgó hatóságok az adatokat legkésőbb hat hónappal azt követően törlik,
hogy az eljárás véglegesen lezárult.
Adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén a tagállami vámhatóságok az általános adatvédelmi rendeletben előírt feladataiknak
megfelelően teljesítik kötelezettségeiket. Arra az esetre, ha a személyes adatokat érintő incidens valószínűsíthetően magas
kockázattal jár az Ön jogaira és szabadságaira nézve, a tagállami vámhatóságok kötelezettséget vállalnak, hogy haladéktalanul
tájékoztatják Önt annak érdekében, hogy megtehesse a szükséges óvintézkedéseket.
Ön bármikor jogosult a személyes adataihoz való hozzáférésre és azok helyesbítésére, ha az adatok pontatlanok vagy hiányosak.
Önnek (adott esetben) joga van ahhoz, hogy az adatkezelés korlátozását vagy az adatok törlését kérje (a személyes adatok
tárolásának megszüntetéséhez való jog értelmében), valamint kifogást emelhet személyes adatainak kezelése ellen, és
visszavonhatja adatainak kezeléséhez való hozzájárulását. Joga van továbbá ahhoz, hogy ne képezze automatizált
adatkezelésen (pl. profilalkotáson) alapuló döntéshozatal tárgyát. Minden ilyen megkeresést a határidő-hosszabbítás iránti
kérelem benyújtásának helye szerinti illetékes vámszervhez kell benyújtani, és a megkereséseket ez a vámszerv dolgozza fel. Az
illetékes tagállami vámszervek jegyzékét lásd a következő internetes oldalon:
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/right
_holders/defend-your-rights_en.pdf.
Ha úgy ítéli meg, hogy jogai bármilyen módon sérülnek, Ön jogosult arra, hogy az alkalmazandó nemzeti eljárásnak megfelelően
panaszt nyújtson be az adatvédelemért felelős nemzeti felügyeleti szervhez (az elérhetőségeket lásd itt:
https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_hu). Ha észrevételei, kérdései vagy aggályai vannak személyes adatainak
gyűjtésével és felhasználásával kapcsolatban, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a tagállami vámigazgatási szervezet adatvédelmi
tisztviselőjével. Amennyiben az Európai Bizottság valamely intézkedése ellen kíván panaszt emelni, forduljon az európai
adatvédelmi biztoshoz.
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1*. A határozat jogosultja

Vámszervek számára fenntartott hely
A beérkezés időpontja

Név*:
EORI-szám*:
Cím*:
Helység*:
Postai irányítószám:

SZELLEMI TULAJDONJOGOK

Ország*:
AZ INTÉZKEDÉS IDŐTARTAMÁNAK MEGHOSSZABBÍTÁSA IRÁNTI KÉRELEM

Telefonszám: (+)
Mobilszám: (+)

a 608/2013/EU rendelet 12. cikke alapján

A KÉRELMEZŐ PÉLDÁNYA

Fax: (+)
E-mail cím*:
2. A határozat jogosultjának képviselője
Vállalat:
Név*:
EORI-szám*:
Cím*:

A képviselő személyek képviseleti jogának igazolása mellékelve

Helység*:
Postai irányítószám:
Ország*:

Fax: (+)

Telefonszám: (+)

E-mail cím*:

Mobilszám: (+)

Internetes cím:

3*. Kérem azon időtartam meghosszabbítását, amely során a vámhatóságok a szóban forgó kérelem tekintetében intézkedést hozhatnak

/

A kérelem nyilvántartási száma:

Megerősítem, hogy nem történt változás az intézkedés iránti kérelemmel és mellékleteivel kapcsolatos információk vonatkozásában.
Az alábbi, az intézkedés iránti kérelemmel kapcsolatos információkat nyújtom.
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Lásd a csatolt …… mellékletet.
Hozzájárulok az e határidő-hosszabbítás iránti kérelemmel összefüggésben benyújtott összes adatnak a tagállamok és a megbízásukból adatfeldolgozóként eljáró
Európai Bizottság, valamint az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala általi feldolgozásához.
A vámhatóság általi intézkedés iránti kérelem érvényességi idejének meghosszabbítására vonatkozó bármely kérelmet a kérelem lejárati ideje előtt
legkésőbb 30 munkanappal az illetékes vámszervnek kell elküldeni.
4*. Aláírás
Kelt (ÉÉ/HH/NNNN)

A határozat jogosultjának aláírása

Hely

Név (nyomtatott nagybetűvel)

Vámszervek számára fenntartott hely
A vámhatóságok határozata (a 608/2013/EU rendelet 2. szakasza értelmében)
A határidő-hosszabbítás iránti kérelemnek teljes mértékben helyt adtak.
A határidő-hosszabbítás iránti kérelemnek részben helyt adtak (a jóváhagyott jogokat lásd a mellékelt jegyzéken).
Kelt (ÉÉ/HH/NNNN)

Aláírás és bélyegző

Illetékes vámszerv

A kérelem…/…/…-ig érvényes:
A határidő-hosszabbítás iránti kérelem elutasítva.
A részleges vagy teljes mértékű elutasítás okainak indoklását tartalmazó határozat és a fellebbezési eljárással kapcsolatos információk a mellékletben
találhatók.
Kelt (ÉÉ/HH/NNNN)

* e mezők kitöltése kötelező

Aláírás és bélyegző

Illetékes vámszerv

1

(+) e mezők közül legalább egyet ki kell tölteni

A személyes adatok védelme és az intézkedés iránti kérelmek feldolgozásának központi adatbázisa
Ez az adatvédelmi nyilatkozat ismerteti, hogy milyen okokból kerül sor az Ön személyes adatainak feldolgozására, és milyen
módszerrel történik azok gyűjtése, kezelése és védelmének biztosítása.
Az adatkezelési művelet ellenőrzése az illetékes tagállami vámhatóság(ok) feladata. E feladat ellátása során az adatkezelő(k) az
e határidő-hosszabbítás iránti kérelemben foglalt személyes adatokat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi
rendeletnek megfelelően kezeli(k).
Az Európai Bizottság a tagállamok megbízásából adatfeldolgozóként jár el, és ennek során az e határidő-hosszabbítás iránti
kérelemben foglalt személyes adatokat a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok
és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló (EU) 2018/1725
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően kezeli.
A határidő-hosszabbítás iránti kérelemben foglalt személyes adatok feldolgozásának célja annak lehetővé tétele, hogy a
vámhatóságok a szellemi tulajdonjogok vámhatósági érvényesítéséről szóló, 2013. június 12-i 608/2013/EU európai parlamenti és
tanácsi rendelettel összhangban érvényesítsék a szellemitulajdon-jogokat az Unióban.
A személyes adatoknak a szellemitulajdon-jogok érvényesítése céljából történő feldolgozásához a jogalapot a 608/2013/EU
rendelet 31. és 33. cikke biztosítja.
A Bizottság által a tagállamok nevében és a tőlük kapott megbízás keretein belül folytatott adatfeldolgozási tevékenység a
határidő-hosszabbítás iránti kérelmekhez és azok csatolmányaihoz kapcsolódó személyes adatoknak a COPIS központi
adatbázisban való tárolásából és kezeléséből áll. E tevékenység magában foglalja megfelelő technikai és szervezeti szabályok
meghatározását, amelyek biztosítják a COPIS adatbázis megbízható és biztonságos működését. A technikai intézkedések között
említhetők azok, amelyek az online biztonságról, az adatvesztés és -módosulás kockázata, illetve a jogosulatlan hozzáférés elleni
védelemről hivatottak gondoskodni, figyelembe véve azt, hogy az adatfeldolgozás milyen kockázatot jelent, és milyen jellegű
adatok feldolgozásáról van szó. A személyes adatokhoz a tagállami vámhatóságok és az Európai Bizottság feljogosított
személyzete kaphat hozzáférést személyes fiókján keresztül, a szükséges ismeret elve alapján. A COPIS keretében folytatott
adatfeldolgozói tevékenységre vonatkozó kérdések tekintetében az Európai Bizottság kapcsolattartó egysége az Adóügyi és
Vámuniós Főigazgatóság; e-mail-cím: TAXUD-DP-COPIS@ec.europa.eu.
A jogsértéssel kapcsolatos adatok mélyrehatóbb elemzésének lehetővé tétele, valamint a szellemi tulajdont érintő jogsértések
földrajzi kiterjedésének és hatásának jobb megértése érdekében a Bizottság a tagállamoktól kapott megbízás teljesítése
keretében a jogsértésre vonatkozó adatokkal együtt azon határozat jogosultjának a nevét is megküldi az Európai Unió Szellemi
Tulajdoni Hivatalának, amely alapján a vámhatóság eljárt. Az EUIPO adatfeldolgozási műveletének hivatkozási száma DPR-2019051 (https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/data_protection/rpt_register_en.pdf).
A csillaggal (*) jelölt adatmezők kitöltése kötelező. E kötelező adatok megadásának elmulasztása esetén a határidő-hosszabbítás
iránti kérelmet el kell utasítani.
A vámhatóságok az adatokat legkésőbb hat hónappal a kérelemnek helyt adó határozat visszavonása, illetve a vámhatóságok
általi intézkedésre megállapított határidő lejárta után törlik. A vámhatóságok általi intézkedésre rendelkezésre álló időtartamot az
illetékes vámszerv a határidő-hosszabbítás iránti kérelem jóváhagyása során állapítja meg. Ez az időtartam nem haladhatja meg a
határidő-hosszabbítás iránti kérelemnek helyt adó határozat elfogadásának időpontját követő naptól számított egy évet.
Amennyiben azonban a vámhatóságokat arról értesítették, hogy a kérelemben foglalt áruk vonatkozásában eljárás indult valamely
lehetséges jogsértés megállapítása céljából, a szóban forgó hatóságok az adatokat legkésőbb hat hónappal azt követően törlik,
hogy az eljárás véglegesen lezárult.
Adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén a tagállami vámhatóságok az általános adatvédelmi rendeletben előírt feladataiknak
megfelelően teljesítik kötelezettségeiket. Arra az esetre, ha a személyes adatokat érintő incidens valószínűsíthetően magas
kockázattal jár az Ön jogaira és szabadságaira nézve, a tagállami vámhatóságok kötelezettséget vállalnak, hogy haladéktalanul
tájékoztatják Önt annak érdekében, hogy megtehesse a szükséges óvintézkedéseket.
Ön bármikor jogosult a személyes adataihoz való hozzáférésre és azok helyesbítésére, ha az adatok pontatlanok vagy hiányosak.
Önnek (adott esetben) joga van ahhoz, hogy az adatkezelés korlátozását vagy az adatok törlését kérje (a személyes adatok
tárolásának megszüntetéséhez való jog értelmében), valamint kifogást emelhet személyes adatainak kezelése ellen, és
visszavonhatja adatainak kezeléséhez való hozzájárulását. Joga van továbbá ahhoz, hogy ne képezze automatizált
adatkezelésen (pl. profilalkotáson) alapuló döntéshozatal tárgyát. Minden ilyen megkeresést a határidő-hosszabbítás iránti
kérelem benyújtásának helye szerinti illetékes vámszervhez kell benyújtani, és a megkereséseket ez a vámszerv dolgozza fel. Az
illetékes tagállami vámszervek jegyzékét lásd a következő internetes oldalon:
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/right
_holders/defend-your-rights_en.pdf.
Ha úgy ítéli meg, hogy jogai bármilyen módon sérülnek, Ön jogosult arra, hogy az alkalmazandó nemzeti eljárásnak megfelelően
panaszt nyújtson be az adatvédelemért felelős nemzeti felügyeleti szervhez (az elérhetőségeket lásd itt:
https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_hu). Ha észrevételei, kérdései vagy aggályai vannak személyes adatainak
gyűjtésével és felhasználásával kapcsolatban, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a tagállami vámigazgatási szervezet adatvédelmi
tisztviselőjével. Amennyiben az Európai Bizottság valamely intézkedése ellen kíván panaszt emelni, forduljon az európai
adatvédelmi biztoshoz.
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