
    

 

         

Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal de  către OSIM 

Toate datele cu caracter personal colectate de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) sunt 
prelucrate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia 
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera 
circulaţie a acestor date (Regulamentul general privind protecţia datelor). 

 Ca principiu general, OSIM prelucrează numai date cu caracter personal pentru îndeplinirea 
sarcinilor pe care le desfășoară în interes public, în vederea asigurării protecţiei proprietăţii 
industriale, conform art. 1, alin. (2), din Hotărârea Guvernului, nr. 573, din 7 septembrie 1998 
privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, cu modificările și 
completările ulterioare.  

Toate operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt notificate în mod corespunzător 
Responsabilului cu Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal din OSIM.   

Informațiile colectate vor fi prelucrate și/sau accesate numai de membrii personalului OSIM sau de 
persoanele autorizate responsabile de operațiunile de prelucrare corespunzătoare. 

Publicul va putea accesa aceste date prin intermediul instrumentelor și platformelor online ale 
OSIM și, de asemenea, prin descărcarea informațiilor, în ambele cazuri numai în scopul de a oferi 
terților și autorităților publice informațiile necesare pentru a le permite să își exercite 
drepturile de proprietate industrială dobândite.   

Persoanele fizice ale căror date cu caracter personal au fost prelucrate de către OSIM pot, în orice 
moment, în cazul  în care consideră că nu le-au fost respectate drepturile fundamentale la viaţă 
privată și la protecţia datelor personale, să se adreseze  responsabilului cu protecția datelor din 
OSIM (RPDCP@osim.ro) sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu 
Caracter Personal și, după caz, instanțelor de judecată. 

Totodată, aceste persone au dreptul de a accesa (conform art. 15, din Regulamentul general privind 
protecţia datelor) și de a solicita (conform art. 16 din același regulament)  rectificarea datelelor cu 
caracter personal inexacte care le privesc,  prin trimiterea unei cereri scrise la OSIM, la adresa de  
e-mail mai sus menționată. 

 

Am fost informat cu privire la prelucrările de date cu caracter personal realizate în cadrul 
OSIM în temeiul Hotărârii Guvernului, nr. 573, din 7 septembrie 1998, pe care le-am înțeles. 

 

Semnătură Solicitant 



 



Formular B12

Nr referinÛ| solicitant/mandatar: Registratura OSIM

(num|rul Õi data primirii)

Num|rul cererii internaÛionale:

Data depozitului internaÛional:

Num|rul Õi data publicaÛiei

internaÛionale:

                              

FORMULAR DE SOLICITARE A DESCHIDERII FAZEI NAÚIONALE CONFORM ART.22 ÔI ART.39 DIN

TRATATUL DE COOPERARE ÎN DOMENIUL BREVETELOR

Subsemnatul.................................................................................................................................................................................

(denumirea/ numele Õi prenumele solicitantului deschiderii fazei naÛionale)

din...................................................................................................................................................................................................

( sediul/domiciliu cu adresa complet|) (verso*)

solicit în conformitate cu prevederile Art.30 alin.3 din HG. Nr.547 din 18.06.2008 pentru aprobarea Regulamentului de

aplicare a Legii nr.64/1991 deschiderea fazei naÛionale ca urmare a desemn|rii/ desemn|rii  Õi alegerii  ROMÂNIEI în

cererea internaÛional|, în vederea eliber|rii unui brevet de invenÛie, pentru invenÛia cu titlul: ...........

.............................................. ........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

Declar c| inventatorii  sunt urm|torii:

1)....................................................................................................................................................................................................

(nume,prenume Õi domiciliul inventatorului)

2).......................................................................................................................................................................................................

(nume,prenume Õi domiciliul inventatorului) (verso*)

Õi revendic prioritatea cererii(lor) anterioar|(e):

                      ÚARA             DATA DE DEPOZIT               NUM{RUL CERERII

1)......................................................................................................................................................................................................

2)....................................................................................................................................................................................................

                                                                                                                       (verso*)

Numesc pe.............................................................................................din..................................................................................

                                (denumirea mandatarului autorizat)

........................................................................................................................................................................................................

                                (sediul cu adresa complet|)

pentru a depune documentaÛia necesar| deschiderii fazei naÛionale la Oficiul de Stat pentru InvenÛii Õi M|rci, Õi a ne

reprezenta în faÛa acestuia în conformitate cu prevederile mandatului cuprinse în procur|.

Semnat| în.............................................................la data de.......................................................................................

                                            (oraÕul, Ûara)                                                             (ziua, luna, anul)

Anexe:

-copie a formularului cererii internaÛionale;

-traducerea cererii internaÛionale;                                                                            Nume, prenume 

-dovada de plat| a taxelor;                                                                                                     (în  clar)

-procura de reprezentare;

- raportul de documentare;

- raportul de examinare preliminar|(dac| este cazul);

-traducerea revendic|rilor modificate(dac| este cazul);

-alte documente:                                                                                                                 Semn|tura

*Datele suplimentare vor fi menÛionate pe verso.                                                                    L.S. 
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