
Powiadomienie o Stwierdzeniu Naruszenia Praw  
– obowi ązkowe o świadczenie 

 
eBay International A.G. 
D/W: Program VeRO 
 
Adres poczty elektronicznej: vero.pl@ebay.com 
 
 
Szanowni Państwo! 
 
Data: ____________________________ 
 
 
Ja,      , reprezentujący     
 , oświadczam, co następuje: 
 
• jestem posiadaczem lub pełnomocnikiem upowaŜnionym do występowania w imieniu 
posiadacza określonych praw własności intelektualnej („Posiadacz Praw Własno ści 
Intelektualnej ”); 
 
• mam uzasadnione podejrzenie, Ŝe w określonych poniŜej aukcjach (wg numerów 
przedmiotu) oferowane są przedmioty lub zawarto w nich materiały bez wymaganego  zezwolenia 
Posiadacza Praw Własności Intelektualnej lub innej uprawnionej osoby, co  stanowi naruszenie 
praw przysługujących Posiadaczowi Praw Własności Intelektualnej; oraz 
 
• oświadczenie niniejsze składam w sposób świadomy, w przekonaniu o jego 
prawdziwości i poprawności. 
 
Dane kontaktowe Posiadacza Praw Własności Intelektualnej: 
 
Imię i nazwisko oraz stanowisko (funkcja): ______________________________________ 
Przedsiębiorstwo (firma): ____________________________________________________ 
Adres: ___________________________________________________________________ 
Adres poczty elektronicznej (do kontaktu z eBay): ________________________________ 
Adres poczty elektronicznej (do kontaktu ze sprzedającymi): ________________________ 
Nr telefonu: _______________________________________________________________ 
Nr faksu: _________________________________________________________________ 
 
Do zgłaszania w imieniu Posiadacza Praw Własności Intelektualnej przyszłych powiadomień o 
stwierdzeniu naruszenia praw uprawnione są, oprócz niŜej podpisanego, równieŜ następujące 
osoby: 
 
Imię i nazwisko:___________________________ Adres poczty elektronicznej:______________ 
Imię i nazwisko:___________________________ Adres poczty elektronicznej:______________ 
Imię i nazwisko:___________________________ Adres poczty elektronicznej:______________ 
Imię i nazwisko:___________________________ Adres poczty elektronicznej:______________ 
 
 
Z powaŜaniem -      
Podpis 
 

 
 
 



 
Załącznik do powiadomienia o stwierdzeniu naruszenia pr aw: 
 
Wykaz aukcji, przedmiotów lub materiałów, co do których zachodzi podejrzenie naruszenia praw. 
 
Informacja dot. kodów przyczyn naruszenia praw: Podając numery przedmiotów prosimy 
posłuŜyć się wymienionymi poniŜej kodami przyczyn. Przy wskazaniu kategorii „Inne” prosimy o 
określenie dokładnej przyczyny zarzucanego naruszenia. Dokonując usunięcia określonego 
przedmiotu z serwisu, eBay poinformuje sprzedającego o przyczynie usunięcia danego 
przedmiotu. W naszym przekonaniu przekazanie takiej informacji sprzedającemu będzie 
korzystne dla wszystkich stron. Prosimy o załączenie do niniejszego zgłoszenia takiej liczby 
załączników, jaka w danym przypadku będzie niezbędna. . 
 
Prosimy o wskazanie najbardziej stosownej przyczyny oraz podanie dla kaŜdego zgłaszanego 
przedmiotu tylko jednego kodu przyczyny. 
 
W przypadku praw do zarejestrowanego wzoru uŜytkowego, przemysłowego lub patentu prosimy 
podać numer w rejestrze oraz organ dokonujący rejestracji (np. Urząd Patentowy RP).  
 
Kody przyczyn: 
 
Przedmiot narusza prawa ochronne na znaki towarowe 
1.1 Przedmiot (przedmioty) jest (są) nielegalną kopią (kopiami) towaru wytwarzanego przez 
uprawnionego do znaku towarowego 
1.2 Przedmiot pochodzi z nielegalnego importu towaru oznaczonego  znakiem towarowym 
 
Treść opisu przedmiotu   narusza prawa ochronne na znaki towarowe 
2.1 Treść opisu zawiera niezgodne z prawem porównanie do znaku towarowego uprawnionego 
ze znaku towarowego 
2.2 Treść opisu zawiera niezgodne z prawem wykorzystanie znaku towarowego uprawnionego ze 
znaku towarowego 
 
Przedmiot narusza prawa autorskie 
3.1 Oprogramowanie oferowane na sprzedaŜ narusza warunki licencji 
3.2 Przedmiot jest nielegalnym utrwaleniem występu na Ŝywo 
3.3 Przedmiot jest nielegalną kopią utworów takich jak oprogramowanie, gry, filmy, itp. 
3.4 Przedmiot jest nielegalną kopią utworów drukowanych 
3.5 Przedmiot jest nielegalną kopią innych utworów chronionych prawem autorskim (obrazów, 
rzeźb, itp.) 
 
Treść opisu przedmiotu narusza prawa autorskie 
4.1 W treści opisu uŜyto bez zezwolenia tekst chroniony prawem autorskim 
4.2 W treści opisu uŜyto bez zezwolenia obraz (zdjęcia, grafiki) chroniony prawem autorskim 
4.3 W treści opisu uŜyto bez zezwolenia  obraz (zdjęcia, grafiki) i tekst chroniony prawem 
autorskim 
 
Pozostałe naruszenia 
5.1 Przedmiot narusza patent  (wymagany jest numer patentu) 
5.2 Przedmiot narusza prawo do zarejestrowanego wzoru uŜytkowego  lub wzoru przemysłowego 
(wymagany jest numer wzoru uŜytkowego lub przemysłowego) 
5.3 Przedmiot narusza dobra osobiste osoby publicznej (right of publicity) 
5.4 Treść opisu narusza dobra osobiste osoby publicznej (right of publicity) 
5.5 Inne:_____________________________________________________________  
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 



 
Kod przyczyny: __________________________ 
Numer(y) przedmiotu: _____________________ 
 
Kod przyczyny: __________________________ 
Numer(y) przedmiotu: _____________________ 
 
Kod przyczyny: __________________________ 
Numer(y) przedmiotu: _____________________ 
 
 
 
 
 


