Kancelaria Ogólna
Warszawa, 08.10.2018 r.

Nasz znak:
Wasz znak:

BA-III.W.127692.10.iskow

Agnieszka Gąsiorowska
ul. T. Zawadzkiego 91/2
65-530 Zielona Góra

POTWIERDZENIE
Urząd Patentowy RP stwierdza, że dnia 2018-10-01 przyjęto w formie elektronicznej
wniosek o udzielenie prawa ochronnego na wzór użytkowy pt.:
Mobilna ściana grzewcza
Zgłoszenie oznaczono numerem: W.127692
[WIPO ST 10/C PL127692U]

Zgłaszający: BIURO INŻYNIERYJNE KULIK-INSTAL, DARIUSZ KULIK, Gorzów
Wielkopolski, POLSKA
Iwona Skowron
Kancelaria Ogólna
/- dokument podpisany elektronicznie /
Pouczenie:
1.

2.

3.

Strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić Urząd o każdej
zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod
dotychczasowym adresem ma skutek prawny (art. 41 kpa).
O zgłoszeniu wzoru użytkowego Urząd Patentowy dokonuje ogłoszenia niezwłocznie po upływie
18 miesięcy od daty pierwszeństwa do uzyskania prawa ochronnego. Zgłaszający może w okresie
12 miesięcy od daty pierwszeństwa złożyć wniosek o dokonanie ogłoszenia w terminie
wcześniejszym (art. 43 w związku z art. 100 ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności
przemysłowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 776)).
W korespondencji należy powoływać się na nr W.127692.

Klauzula informacyjna

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej | al. Niepodległości 188/192 | 00-950 Warszawa, skr. poczt. 203
tel.: (+48) 22 579 05 55 | fax: (+48) 22 579 00 01 | www.uprp.gov.pl | e-mail: kontakt@uprp.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO)
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej z
siedzibą w Warszawie, adres: al. Niepodległości 188/192, 00-950 Warszawa, skrytka pocztowa
203;
2. Inspektor Ochrony Danych, dane kontaktowe: adres: al. Niepodległości 188/192, 00-950
Warszawa, tel. bezpośredni (022) 579 00 25, fax (022) 579 00 01, e-mail: iod@uprp.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizowania zadań Urzędu Patentowego RP
określonych przepisami ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej;
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest ustawa z dnia 30 czerwca
2000 r. Prawo własności przemysłowej, rozporządzenia wykonawcze do ww. ustawy, umowy
międzynarodowe oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów publicznych na zasadach
obowiązujących w przepisach prawa oraz organizacjom międzynarodowym i organom unijnym,
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i umowami międzynarodowymi, po upływie
terminów zastrzeżonych dla nieujawniania informacji o zgłoszeniu;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z zasadami archiwizacji
dokumentów w Urzędzie Patentowym RP;
7. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich
sprostowania oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania;
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w zakresie
ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych
narusza przepisy RODO;
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym niezbędnym do
dalszego procedowania przez Urząd Patentowy RP.

