
EVROPSKA UNIJA – ZAHTEVA ZA PODALJŠANJE
1*. Imetnik odločbe Le za uradno rabo

Ime*: Datum prejema

Številka EORI*:

Naslov*:

Kraj*:

Poštna številka:

Država*:

Telefon: (+)

Mobilni tel.: (+)

Faks: (+)

E-pošta*:

2. Zastopnik imetnika odločbe

Podjetje:

Ime*:

Številka EORI*:

Naslov*:

Kraj*:

Poštna številka:

Država*: Faks: (+)

Telefon: (+) E-pošta*:

Mobilni tel.: (+) Spletišče:

3*. Zahtevam podaljšanje obdobja, v katerem carinski organi ukrepajo glede naslednje zahteve

Vpisna številka zahteve:

Potrjujem, da v informacijah v zvezi z zahtevo za ukrepanje in v prilogah zahteve ni nobenih sprememb.

Prilagam naslednje informacije v zvezi z zahtevo za ukrepanje.

glel priloženo Prilogo št. ……

4*. Podpis

Datum   (DD/MM/LLLL) Podpis imetnika odločbe

Kraj Ime (z velikimi tiskanimi črkami)

Le za uradno rabo

Odločba carinskega organa (v smislu Oddelka 2 Uredbe (EU) 608/2013)

Zahteva za podaljšanje je v celoti odobrena.

Zahteva za podaljšanje je delno odobrena (za odobrene pravice glej priložen seznam).

Datum
(DD/MM/LLLL) Podpis in žig Pristojni carinski oddelek

Datum izteka zahteve:

Zahteva za podalješanje je bila zavrnjena.

Datum
(DD/MM/LLLL) Podpis in žig Pristojni carinski oddelek

* to so obvezna polja in jih je treba izpolniti 1 (+) vsaj eno od teh polj je treba izpolniti

Utemeljen sklep, ki navaja razloge za delno ali celotno zavrnitev ter informacije glede pritožbenega postopka, je priložen.
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Vse zahteve za podaljšanje obdobja, v katerem naj carinski organi ukrepajo, mora pristojni carinski oddelek prejeti najkasneje 30 delovnih dni pred 

datumom izteka. 

PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

ZAHTEVA ZA PODALJŠANJE OBDOBJA ZA UKREPANJE

po členu 12 Uredbe (EU) št. 608/2013

       /

Dokazilo o pristojnosti zastopnika je priloženo

Strinjam se, da lahko vse podatke, ki so predloženi v tej zahtevi za podaljšanje, obdelajo države članice in Evropska komisija, ki deluje kot obdelovalec v imenu 

držav članic, ter Urad Evropske unije za intelektualno lastnino.



2

Varstvo osebnih podatkov in osrednja podatkovna zbirka za obdelavo zahtev za ukrepanje

V tej izjavi o varstvu osebnih podatkov so pojasnjeni razlogi za obdelavo vaših osebnih podatkov, kako se zbirajo, kako se z njimi 

ravna in kako se zagotavlja varstvo vseh vaših osebnih podatkov. 

Upravljavec postopka obdelave podatkov je pristojni carinski organ države članice. V ta namen upravljavec obdeluje osebne 

podatke, ki jih vsebuje ta zahteva za podaljšanje, v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu 

posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov. 

Evropska komisija deluje kot obdelovalec v imenu držav članic in obdeluje osebne podatke, ki jih vsebuje ta zahteva za 

podaljšanje, v skladu z Uredbo (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih 

podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov. 

Namen obdelave osebnih podatkov, ki jih vsebuje zahteva za podaljšanje, je uveljavljanje pravic intelektualne lastnine s strani 

carinskih organov v Uniji v skladu z Uredbo (EU) št. 608/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. junija 2013 o 

uveljavljanju pravic intelektualne lastnine s strani carinskih organov. 

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov za namene uveljavljanja pravic intelektualne lastnine sta člena 31 in 33 Uredbe 

(EU) št. 608/2013. 

Ko Komisija izvaja dejavnost obdelave v imenu držav članic in v skladu z njihovim pooblastilom, to vključuje shranjevanje in 

hranjenje osebnih podatkov, povezanih z zahtevami za podaljšanje in njihovimi prilogami v osrednji podatkovni zbirki COPIS. To 

vključuje vzdrževanje ustreznih tehničnih in organizacijskih ureditev za zanesljivo in varno delovanje podatkovne zbirke COPIS. 

Tehnični ukrepi vključujejo ustrezne ukrepe za obravnavo spletne varnosti, tveganja izgube podatkov, spremembe podatkov ali 

nepooblaščenega dostopa, pri čemer se upoštevata tveganje, ki ga predstavlja obdelava, in narava osebnih podatkov, ki se 

obdelujejo. Dostop do osebnih podatkov se odobri na podlagi potrebe po seznanitvi in prek osebnih računov pooblaščenemu 

osebju carinskih organov držav članic in Evropske komisije. Kontaktna točka znotraj Evropske komisije za vprašanja v zvezi z 

dejavnostjo obdelave v okviru podatkovne zbirke COPIS je Generalni direktorat za obdavčenje in carinsko unijo: TAXUD-DP-

COPIS@ec.europa.eu. 

Za poglobljeno analizo podatkov o kršitvah ter izboljšanje razumevanja geografskega področja uporabe in učinka kršitev pravic 

intelektualne lastnine bo Komisija v skladu s pooblastilom, ki so ji ga podelile države članice, skupaj s podatki o kršitvi Uradu 

Evropske unije za intelektualno lastnino poslala ime zadevnega imetnika odločbe, na podlagi katere je carinski organ ukrepal. 

Referenčna oznaka postopka obdelave s strani urada EUIPO je DPR-2019-051 (https://euipo.europa.eu/tunnel-

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

Odgovori v podatkovnih poljih, označenih z *, so obvezni. Če obvezna polja niso izpolnjena, se zahteva za podaljšanje zavrne. 

Carinski organi bodo podatke zbrisali najpozneje šest mesecev od dneva, ko je bila ustrezna odločba o ugoditvi zahtevi preklicana 

ali je pretekel rok, v katerem morajo carinski organi ukrepati. Rok, v katerem morajo carinski organi ukrepati, določi pristojni 

carinski oddelek takrat, ko ugodi zahtevi za podaljšanje, in ni daljši od enega leta po dnevu sprejetja odločbe o ugoditvi zahtevi za 

podaljšanje. Kadar pa so carinski organi uradno obveščeni o začetku postopka, da se ugotovi morebitna kršitev pravic 

intelektualne lastnine v zvezi z blagom iz zahteve, bodo podatke zbrisali najpozneje šest mesecev po dokončnem zaključku 

postopka.  

V primeru kršitve varstva podatkov bodo carinski organi v državah članicah izpolnili svoje obveznosti v skladu s svojimi 

dolžnostmi, določenimi v Splošni uredbi o varstvu podatkov. Kadar bi kršitev varstva osebnih podatkov verjetno lahko povzročila 

veliko tveganje za vaše pravice in svoboščine, so carinski organi v državah članicah zavezani, da vas o tem nemudoma obvestijo, 

da se lahko ustrezno zavarujete.  

Če so podatki netočni ali nepopolni, ste v vsakem trenutku upravičeni do dostopa do svojih osebnih podatkov in njihovega 

popravka. Imate pravico zahtevati (kjer je to primerno) omejitev obdelave ali izbris (pravica do pozabe), pravico do ugovora na 

obdelavo osebnih podatkov in pravico, da prekličete svojo privolitev in da za vas ne velja avtomatizirano sprejemanje posameznih 

odločitev, vključno z oblikovanjem profilov. Vse zahteve se predložijo v obravnavo pristojnemu carinskemu oddelku, pri katerem je 

bila zahteva za podaljšanje vložena. Seznam pristojnih carinskih oddelkov v državah članicah je na voljo na: 

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

_holders/defend-your-rights_en.pdf. 

Če menite, da so vaše pravice kršene na kakršen koli način, ste upravičeni do vložitve pritožbe pri nacionalnem nadzornem 

organu, odgovornem za varstvo podatkov (kontaktne informacije so na voljo na: https://edpb.europa.eu/about-

edpb/board/members_sl). Če imate pripombe, vprašanja ali kakršne koli pomisleke glede zbiranja in uporabe vaših osebnih 

podatkov, se lahko obrnete na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov v okviru carinske organizacije države članice. Če vaša 

pritožba zadeva ukrep Evropske komisije, jo vložite pri Evropskem nadzorniku za varstvo podatkov.
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Varstvo osebnih podatkov in osrednja podatkovna zbirka za obdelavo zahtev za ukrepanje

V tej izjavi o varstvu osebnih podatkov so pojasnjeni razlogi za obdelavo vaših osebnih podatkov, kako se zbirajo, kako se z njimi 

ravna in kako se zagotavlja varstvo vseh vaših osebnih podatkov. 

Upravljavec postopka obdelave podatkov je pristojni carinski organ države članice. V ta namen upravljavec obdeluje osebne 

podatke, ki jih vsebuje ta zahteva za podaljšanje, v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu 

posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov. 

Evropska komisija deluje kot obdelovalec v imenu držav članic in obdeluje osebne podatke, ki jih vsebuje ta zahteva za 

podaljšanje, v skladu z Uredbo (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih 

podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov. 

Namen obdelave osebnih podatkov, ki jih vsebuje zahteva za podaljšanje, je uveljavljanje pravic intelektualne lastnine s strani 

carinskih organov v Uniji v skladu z Uredbo (EU) št. 608/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. junija 2013 o 

uveljavljanju pravic intelektualne lastnine s strani carinskih organov. 

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov za namene uveljavljanja pravic intelektualne lastnine sta člena 31 in 33 Uredbe 

(EU) št. 608/2013. 

Ko Komisija izvaja dejavnost obdelave v imenu držav članic in v skladu z njihovim pooblastilom, to vključuje shranjevanje in 

hranjenje osebnih podatkov, povezanih z zahtevami za podaljšanje in njihovimi prilogami v osrednji podatkovni zbirki COPIS. To 

vključuje vzdrževanje ustreznih tehničnih in organizacijskih ureditev za zanesljivo in varno delovanje podatkovne zbirke COPIS. 

Tehnični ukrepi vključujejo ustrezne ukrepe za obravnavo spletne varnosti, tveganja izgube podatkov, spremembe podatkov ali 

nepooblaščenega dostopa, pri čemer se upoštevata tveganje, ki ga predstavlja obdelava, in narava osebnih podatkov, ki se 

obdelujejo. Dostop do osebnih podatkov se odobri na podlagi potrebe po seznanitvi in prek osebnih računov pooblaščenemu 

osebju carinskih organov držav članic in Evropske komisije. Kontaktna točka znotraj Evropske komisije za vprašanja v zvezi z 

dejavnostjo obdelave v okviru podatkovne zbirke COPIS je Generalni direktorat za obdavčenje in carinsko unijo: TAXUD-DP-

COPIS@ec.europa.eu. 

Za poglobljeno analizo podatkov o kršitvah ter izboljšanje razumevanja geografskega področja uporabe in učinka kršitev pravic 

intelektualne lastnine bo Komisija v skladu s pooblastilom, ki so ji ga podelile države članice, skupaj s podatki o kršitvi Uradu 

Evropske unije za intelektualno lastnino poslala ime zadevnega imetnika odločbe, na podlagi katere je carinski organ ukrepal. 

Referenčna oznaka postopka obdelave s strani urada EUIPO je DPR-2019-051 (https://euipo.europa.eu/tunnel-

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

Odgovori v podatkovnih poljih, označenih z *, so obvezni. Če obvezna polja niso izpolnjena, se zahteva za podaljšanje zavrne. 

Carinski organi bodo podatke zbrisali najpozneje šest mesecev od dneva, ko je bila ustrezna odločba o ugoditvi zahtevi preklicana 

ali je pretekel rok, v katerem morajo carinski organi ukrepati. Rok, v katerem morajo carinski organi ukrepati, določi pristojni 

carinski oddelek takrat, ko ugodi zahtevi za podaljšanje, in ni daljši od enega leta po dnevu sprejetja odločbe o ugoditvi zahtevi za 

podaljšanje. Kadar pa so carinski organi uradno obveščeni o začetku postopka, da se ugotovi morebitna kršitev pravic 

intelektualne lastnine v zvezi z blagom iz zahteve, bodo podatke zbrisali najpozneje šest mesecev po dokončnem zaključku 

postopka.  

V primeru kršitve varstva podatkov bodo carinski organi v državah članicah izpolnili svoje obveznosti v skladu s svojimi 

dolžnostmi, določenimi v Splošni uredbi o varstvu podatkov. Kadar bi kršitev varstva osebnih podatkov verjetno lahko povzročila 

veliko tveganje za vaše pravice in svoboščine, so carinski organi v državah članicah zavezani, da vas o tem nemudoma obvestijo, 

da se lahko ustrezno zavarujete.  

Če so podatki netočni ali nepopolni, ste v vsakem trenutku upravičeni do dostopa do svojih osebnih podatkov in njihovega 

popravka. Imate pravico zahtevati (kjer je to primerno) omejitev obdelave ali izbris (pravica do pozabe), pravico do ugovora na 

obdelavo osebnih podatkov in pravico, da prekličete svojo privolitev in da za vas ne velja avtomatizirano sprejemanje posameznih 

odločitev, vključno z oblikovanjem profilov. Vse zahteve se predložijo v obravnavo pristojnemu carinskemu oddelku, pri katerem je 

bila zahteva za podaljšanje vložena. Seznam pristojnih carinskih oddelkov v državah članicah je na voljo na: 

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

_holders/defend-your-rights_en.pdf. 

Če menite, da so vaše pravice kršene na kakršen koli način, ste upravičeni do vložitve pritožbe pri nacionalnem nadzornem 

organu, odgovornem za varstvo podatkov (kontaktne informacije so na voljo na: https://edpb.europa.eu/about-

edpb/board/members_sl). Če imate pripombe, vprašanja ali kakršne koli pomisleke glede zbiranja in uporabe vaših osebnih 

podatkov, se lahko obrnete na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov v okviru carinske organizacije države članice. Če vaša 

pritožba zadeva ukrep Evropske komisije, jo vložite pri Evropskem nadzorniku za varstvo podatkov.
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