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Pouczenie

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).
_______________________
Pisma w przedmiotowej sprawie będą doręczane za pomocą środków komunikacji elektronicznej, pod
warunkiem posiadania przez stronę adresu elektronicznego (skrytka ePUAP) oraz przekazania tego adresu
do bazy danych Urzędu Patentowego RP.
_______________________
Na każdym etapie postępowania strona może złożyć oświadczenie o rezygnacji z doręczania pism za
pomocą środków komunikacji elektronicznej.



Klauzula informacyjna
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 obowiązu-
jących w przepisach prawa oraz organizacjom międzynarodowym i organom unijnym, zgodnie z obowią-
zującymi 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.
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