
EURÓPSKA ÚNIA – ŽIADOSŤ O PREDĹŽENIE
1*. Držiteľ rozhodnutia Na úradné použitie

Meno*: Dátum prijatia žiadosti

Č. EORI*:

Adresa*:

Mesto*:

PSČ:

Štát*:

Telefón: (+)

Mobil: (+)

Fax: (+)

E-mail*:

2. Zástupca držiteľa rozhodnutia

Spoločnosť:

Meno*:

Č. EORI*:

Adresa*:

Mesto*:

PSČ:

Štát*: Fax: (+)

Telefón: (+) E-mail*:

Mobil: (+) Webová lokalita:

3*. Žiadam o predĺženie lehoty, počas ktorej majú colné orgány prijať opatrenie, pokiaľ ide o túto žiadosť

Registračné číslo žiadosti:

Potvrdzujem, že nedošlo k žiadnym zmenám v informáciách týkajúcich sa žiadosti o prijatie opatrenia a jej príloh.

Uvádzam nasledujúce informácie týkajúce sa žiadosti o prijatie opatrenia.

Pozri prílohu č. ……

4*. Podpis

Dátum (DD/MM/RRRR) Podpis držiteľa rozhodnutia

Miesto Meno (veľkými tlačenými písmenami)

Na úradné použitie

Rozhodnutie colných orgánov [v zmysle oddielu 2 nariadenia (EÚ) č. 608/2013]

Žiadosť o predĺženie sa schvaľuje v celom rozsahu.

Žiadosť o predĺženie sa schvaľuje čiastočne (pre schválené práva pozri pripojený zoznam).

Dátum (DD/MM/RRRR) Podpis a pečiatka Príslušný colný útvar

Dátum skončenia platnosti žiadosti:

Žiadosť o predĺženie sa zamieta.

Dátum (DD/MM/RRRR) Podpis a pečiatka Príslušný colný útvar

* tieto políčka sú povinné a musia sa vyplniť 1 (+) aspoň jedno z týchto políčok je potrebné vyplniť

V prílohe sa nachádza odôvodnené rozhodnutie s uvedením dôvodov pre čiastočné alebo úplné zamietnutie a informácie o odvolacom konaní.
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Žiadosti o predĺženie lehoty, v rámci ktorej majú colné orgány prijať opatrenie, by mali byť doručené príslušnému colnému útvaru najneskôr 30 

pracovných dní pred dátumom sukončenia platnosti.

PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

ŽIADOSŤ O PREDĹŽENIE LEHOTY NA PRIIJATIE OPATRENIA

podľa článku 12 nariadenia (EÚ) č. 608/2013

       /

Doklad o splnomocnení konať ako zástupca je priložený

Súhlasím s tým, že členské štáty, Európska komisia konajúca ako sprostredkovateľ v mene členských štátov, ako aj Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo 

môžu spracúvať všetky údaje poskytnuté v tejto žiadosti o predĺženie.
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Ochrana osobných údajov a centrálna databáza na spracovanie žiadostí o prijatie opatrenia.

V tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov sa objasňuje, prečo sa spracúvajú vaše osobné údaje, ako sa získavajú, ako sa s 

nimi narába a ako sa zabezpečuje ochrana všetkých vašich osobných údajov.

Na účely tejto spracovateľskej operácie je prevádzkovateľom príslušný colný orgán členského štátu. V tejto súvislosti 

prevádzkovateľ spracúva osobné údaje uvedené v tejto žiadosti o predĺženie v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a 

Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Európska komisia koná ako sprostredkovateľ v mene členských štátov a spracúva osobné údaje uvedené v tejto žiadosti o 

predĺženie v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 

osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Účelom spracúvania osobných údajov uvedených v žiadosti o predĺženie je presadzovanie práv duševného vlastníctva colnými 

orgánmi v Únii v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 608/2013 z 12. júna 2013 o presadzovaní práv 

duševného vlastníctva colnými orgánmi.

Právnym základom spracúvania osobných údajov na účel presadzovania práv duševného vlastníctva sú články 31 a 33 

nariadenia (EÚ) č. 608/2013.

Spracúvanie údajov Komisiou, ktorá koná v mene členských štátov a v rámci ich mandátu, spočíva v ukladaní a uchovávaní 

osobných údajov týkajúcich sa žiadostí o predĺženie a ich príloh v centrálnej databáze COPIS. To zahŕňa udržiavanie 

primeraného technického a organizačného režimu na spoľahlivú a bezpečnú prevádzku databázy COPIS. Súčasťou technických 

opatrení sú vhodné opatrenia na riešenie online bezpečnosti či rizika straty údajov, zmeny údajov alebo neoprávneného prístupu, 

pričom sa zohľadňuje riziko, ktoré predstavuje spracovanie a povaha spracúvaných údajov. Prístup k osobným údajom sa 

poskytuje na základe zásady „need to know“ (potreba poznať) a prostredníctvom osobných účtov oprávneným osobám pracujúcim 

pre colné orgány členských štátov a Európsku komisiu. Kontaktným miestom pre otázky týkajúce sa spracúvania údajov v 

databáze COPIS v rámci Európskej komisie je Generálne riaditeľstvo pre dane a colnú úniu: TAXUD-DP-COPIS@ec.europa.eu.

Na účel hlbšej analýzy údajov o porušení práv duševného vlastníctva a lepšieho porozumenia geografickému rozsahu a dosahu 

porušení práv duševného vlastníctva Komisia zašle na základe mandátu udeleného členskými štátmi spolu s údajmi o porušení aj 

meno príslušného držiteľa rozhodnutia, na základe ktorého colné orgány informovali Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo 

(EUIPO). Referenčné označenie spracovateľskej operácie EUIPO je DPR-2019-051 (https://euipo.europa.eu/tunnel-

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

Odpovede v políčkach označených * sú povinné. V prípade nevyplnenia týchto povinných údajov sa žiadosť o predĺženie 

zamietne.

Colné orgány vymažú údaje najneskôr šesť mesiacov po dátume, ku ktorému bolo zrušené rozhodnutie o schválení žiadosti, 

alebo po uplynutí príslušnej lehoty, počas ktorej majú colné orgány prijať opatrenie. Lehotu, počas ktorej majú colné orgány prijať 

opatrenie, stanoví príslušný colný útvar pri schválení žiadosti o predĺženie, pričom nesmie prekročiť jeden rok odo dňa 

nasledujúceho po dátume prijatia rozhodnutia o schválení žiadosti o predĺženie. Ak bol však colným orgánom oznámený začiatok 

konania o určení prípadného porušenia práv duševného vlastníctva v súvislosti s tovarmi, ktoré sú predmetom žiadosti, vymažú 

osobné údaje najneskôr šesť mesiacov po právoplatnom ukončení konania. 

V prípade porušenia ochrany údajov si colné orgány členských štátov splnia svoje záväzky v súlade s povinnosťami stanovenými 

vo všeobecnom nariadení o ochrane údajov. Ak z porušenia ochrany osobných údajov môže pravdepodobne vyplynúť vysoké 

riziko z hľadiska vašich práv a slobôd, colné orgány členských štátov sa zaväzujú vás bezodkladne informovať, aby ste mohli 

prijať potrebné preventívne opatrenia. 

Kedykoľvek máte právo na prístup k svojim osobným údajom a na ich opravu v prípade, že sú tieto údaje nepresné alebo 

neúplné. Máte právo (v prípade potreby) požiadať o obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov alebo ich vymazanie 

(„právo na zabudnutie“), právo namietať voči ich spracovaniu, právo odvolať súhlas a právo nebyť predmetom automatizovaného 

individuálneho rozhodovania vrátane profilovania. Všetky žiadosti treba podať a vybaviť na príslušnom colnom útvare, ktorému sa 

predložila žiadosť o predĺženie. Zoznam príslušných colných útvarov členských štátov nájdete na tejto adrese: 

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

_holders/defend-your-rights_en.pdf. 

Ak sa domnievate, že vaše práva boli akýmkoľvek spôsobom porušené, máte nárok podať sťažnosť vnútroštátnemu dozornému 

orgánu zodpovednému za ochranu údajov (kontaktné údaje nájdete tu: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en) v 

súlade s platným vnútroštátnym postupom. Ak máte pripomienky, otázky alebo obavy, pokiaľ ide o zhromažďovanie a používanie 

vašich osobných údajov, neváhajte sa skontaktovať s osobou, ktorá je v colnej organizácii príslušného členského štátu 

zodpovedná za ochranu údajov. Ak sa vaša sťažnosť týka konania Európskej komisie, sťažnosť treba predložiť európskemu 

dozornému úradníkovi pre ochranu údajov.



EURÓPSKA ÚNIA – ŽIADOSŤ O PREDĹŽENIE
1*. Držiteľ rozhodnutia Na úradné použitie

Meno*: Dátum prijatia žiadosti

Č. EORI*:

Adresa*:

Mesto*:

PSČ:

Štát*:

Telefón: (+)

Mobil: (+)

Fax: (+)

E-mail*:

2. Zástupca držiteľa rozhodnutia

Spoločnosť:

Meno*:

Č. EORI*:

Adresa*:

Mesto*:

PSČ:

Štát*: Fax: (+)

Telefón: (+) E-mail*:

Mobil: (+) Webová lokalita:

3*. Žiadam o predĺženie lehoty, počas ktorej majú colné orgány prijať opatrenie, pokiaľ ide o túto žiadosť

Registračné číslo žiadosti:

Potvrdzujem, že nedošlo k žiadnym zmenám v informáciách týkajúcich sa žiadosti o prijatie opatrenia a jej príloh.

Uvádzam nasledujúce informácie týkajúce sa žiadosti o prijatie opatrenia.

Pozri prílohu č. ……

4*. Podpis

Dátum (DD/MM/RRRR) Podpis držiteľa rozhodnutia

Miesto Meno (veľkými tlačenými písmenami)

Na úradné použitie

Rozhodnutie colných orgánov [v zmysle oddielu 2 nariadenia (EÚ) č. 608/2013]

Žiadosť o predĺženie sa schvaľuje v celom rozsahu.

Žiadosť o predĺženie sa schvaľuje čiastočne (pre schválené práva pozri pripojený zoznam).

Dátum (DD/MM/RRRR) Podpis a pečiatka Príslušný colný útvar

Dátum skončenia platnosti žiadosti:

Žiadosť o predĺženie sa zamieta.

Dátum (DD/MM/RRRR) Podpis a pečiatka Príslušný colný útvar

* tieto políčka sú povinné a musia sa vyplniť 1 (+) aspoň jedno z týchto políčok je potrebné vyplniť

Súhlasím s tým, že členské štáty, Európska komisia konajúca ako sprostredkovateľ v mene členských štátov, ako aj Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo 

môžu spracúvať všetky údaje poskytnuté v tejto žiadosti o predĺženie.

Žiadosti o predĺženie lehoty, v rámci ktorej majú colné orgány prijať opatrenie, by mali byť doručené príslušnému colnému útvaru najneskôr 30 

pracovných dní pred dátumom sukončenia platnosti.

V prílohe sa nachádza odôvodnené rozhodnutie s uvedením dôvodov pre čiastočné alebo úplné zamietnutie a informácie o odvolacom konaní.
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PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

ŽIADOSŤ O PREDĹŽENIE LEHOTY NA PRIIJATIE OPATRENIA

podľa článku 12 nariadenia (EÚ) č. 608/2013

Doklad o splnomocnení konať ako zástupca je priložený
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Ochrana osobných údajov a centrálna databáza na spracovanie žiadostí o prijatie opatrenia.

V tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov sa objasňuje, prečo sa spracúvajú vaše osobné údaje, ako sa získavajú, ako sa s 

nimi narába a ako sa zabezpečuje ochrana všetkých vašich osobných údajov.

Na účely tejto spracovateľskej operácie je prevádzkovateľom príslušný colný orgán členského štátu. V tejto súvislosti 

prevádzkovateľ spracúva osobné údaje uvedené v tejto žiadosti o predĺženie v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a 

Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Európska komisia koná ako sprostredkovateľ v mene členských štátov a spracúva osobné údaje uvedené v tejto žiadosti o 

predĺženie v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 

osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Účelom spracúvania osobných údajov uvedených v žiadosti o predĺženie je presadzovanie práv duševného vlastníctva colnými 

orgánmi v Únii v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 608/2013 z 12. júna 2013 o presadzovaní práv 

duševného vlastníctva colnými orgánmi.

Právnym základom spracúvania osobných údajov na účel presadzovania práv duševného vlastníctva sú články 31 a 33 

nariadenia (EÚ) č. 608/2013.

Spracúvanie údajov Komisiou, ktorá koná v mene členských štátov a v rámci ich mandátu, spočíva v ukladaní a uchovávaní 

osobných údajov týkajúcich sa žiadostí o predĺženie a ich príloh v centrálnej databáze COPIS. To zahŕňa udržiavanie 

primeraného technického a organizačného režimu na spoľahlivú a bezpečnú prevádzku databázy COPIS. Súčasťou technických 

opatrení sú vhodné opatrenia na riešenie online bezpečnosti či rizika straty údajov, zmeny údajov alebo neoprávneného prístupu, 

pričom sa zohľadňuje riziko, ktoré predstavuje spracovanie a povaha spracúvaných údajov. Prístup k osobným údajom sa 

poskytuje na základe zásady „need to know“ (potreba poznať) a prostredníctvom osobných účtov oprávneným osobám pracujúcim 

pre colné orgány členských štátov a Európsku komisiu. Kontaktným miestom pre otázky týkajúce sa spracúvania údajov v 

databáze COPIS v rámci Európskej komisie je Generálne riaditeľstvo pre dane a colnú úniu: TAXUD-DP-COPIS@ec.europa.eu.

Na účel hlbšej analýzy údajov o porušení práv duševného vlastníctva a lepšieho porozumenia geografickému rozsahu a dosahu 

porušení práv duševného vlastníctva Komisia zašle na základe mandátu udeleného členskými štátmi spolu s údajmi o porušení aj 

meno príslušného držiteľa rozhodnutia, na základe ktorého colné orgány informovali Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo 

(EUIPO). Referenčné označenie spracovateľskej operácie EUIPO je DPR-2019-051 (https://euipo.europa.eu/tunnel-

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

Odpovede v políčkach označených * sú povinné. V prípade nevyplnenia týchto povinných údajov sa žiadosť o predĺženie 

zamietne.

Colné orgány vymažú údaje najneskôr šesť mesiacov po dátume, ku ktorému bolo zrušené rozhodnutie o schválení žiadosti, 

alebo po uplynutí príslušnej lehoty, počas ktorej majú colné orgány prijať opatrenie. Lehotu, počas ktorej majú colné orgány prijať 

opatrenie, stanoví príslušný colný útvar pri schválení žiadosti o predĺženie, pričom nesmie prekročiť jeden rok odo dňa 

nasledujúceho po dátume prijatia rozhodnutia o schválení žiadosti o predĺženie. Ak bol však colným orgánom oznámený začiatok 

konania o určení prípadného porušenia práv duševného vlastníctva v súvislosti s tovarmi, ktoré sú predmetom žiadosti, vymažú 

osobné údaje najneskôr šesť mesiacov po právoplatnom ukončení konania. 

V prípade porušenia ochrany údajov si colné orgány členských štátov splnia svoje záväzky v súlade s povinnosťami stanovenými 

vo všeobecnom nariadení o ochrane údajov. Ak z porušenia ochrany osobných údajov môže pravdepodobne vyplynúť vysoké 

riziko z hľadiska vašich práv a slobôd, colné orgány členských štátov sa zaväzujú vás bezodkladne informovať, aby ste mohli 

prijať potrebné preventívne opatrenia. 

Kedykoľvek máte právo na prístup k svojim osobným údajom a na ich opravu v prípade, že sú tieto údaje nepresné alebo 

neúplné. Máte právo (v prípade potreby) požiadať o obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov alebo ich vymazanie 

(„právo na zabudnutie“), právo namietať voči ich spracovaniu, právo odvolať súhlas a právo nebyť predmetom automatizovaného 

individuálneho rozhodovania vrátane profilovania. Všetky žiadosti treba podať a vybaviť na príslušnom colnom útvare, ktorému sa 

predložila žiadosť o predĺženie. Zoznam príslušných colných útvarov členských štátov nájdete na tejto adrese: 

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

_holders/defend-your-rights_en.pdf. 

Ak sa domnievate, že vaše práva boli akýmkoľvek spôsobom porušené, máte nárok podať sťažnosť vnútroštátnemu dozornému 

orgánu zodpovednému za ochranu údajov (kontaktné údaje nájdete tu: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en) v 

súlade s platným vnútroštátnym postupom. Ak máte pripomienky, otázky alebo obavy, pokiaľ ide o zhromažďovanie a používanie 

vašich osobných údajov, neváhajte sa skontaktovať s osobou, ktorá je v colnej organizácii príslušného členského štátu 

zodpovedná za ochranu údajov. Ak sa vaša sťažnosť týka konania Európskej komisie, sťažnosť treba predložiť európskemu 

dozornému úradníkovi pre ochranu údajov.
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