Aneksi 63
Formulari aplikimit për zgjatjen e afatit

KOPJE PËR DREJTORINË E PËRGJITHSHME TË DOGANAVE

2

1. Aplikuesi

2. Për përdorim Zyrtar
Data e Protokollit

Emri (*):
Adresa (*):
Qyteti (*):
Kodi Postar:
Nr. Identifikimit në sistemin doganor (nëse ka):
Nr. NUIS/NIPT:
Telefoni (+):
Celular (+):
Faks (+):
Adresa e postës elektronike (e-mail):
Faqja e internetit (website):

Nr. i regjistrimit të aplikimit
.__.___.___.___.___.__.___

TË DREJTAT E PRONËSISË INTELEKTUALE
KËRKESË PËR SHTYRJE TË AFATIT PËR VEPRIM
NGA
AUTORITETI DOGANOR
Mbështetur në VKM nr.____, datë _______.

3 (*). Unë kërkoj një zgjatje të periudhës gjatë të cilës Autoritetet Doganore ndërmarrin veprime në zbatimin të këtij aplikimi.
Numri i regjistrimit të aplikimit

□
□

Konfirmoj se nuk ka asnjë ndryshim në informacionin që lidhet me aplikimin për veprim dhe anekset e tij
Unë jap informacionin e mëposhtëm në lidhje me aplikimin për veprim.

Shiko bashkëngjitur aneksin nr.___.
Çdo kërkesë për zgjatjen e afatit gjatë të cilës Autoritetet Doganore ndërrmarin veprime duhet të dorëzohet të paktën, 30 ditë
punë përpara datës së mbarimit të afatit.
4(*). Firma
Data (D/M/V)

Firma e mbajtësit të vendimit

Vendi

Emri Mbiemri (shkronja kapitale)

Për përdorim zyrtar
Vendim i autoritetit doganor

□
□

Zgjatja e Kërkesës është miratuar plotësisht
Kërkesa për zgjatje është miratuar pjesërisht (Për pjesën e miratuat shiko listën bashkëngjitur)

Datë (D/M/V)

Firmë dhe vulë

Drejtoria e Pergjithshme e Doganave

Data e mbarimit të aplikimit

□

Kërkesa për zgjatje është refuzuar
Vendimin e arsyetuar i cili paraqet refuzimin e plotë apo të pjesshëm të kërkesës dhe informacionin në lidhje me proçedurat e
apelimit do ta gjeni bashkëlidhur.
Data (D/M/V)

Firma dhe Vula

Drejtoria e Pergjithshme e Doganave

(*) Fusha të detyrueshme për tu plotësuar

(+) Të paktën njëra nga fushat duhet plotësuar

Mbrojtja e të dhënave personale dhe baza e të dhenave për përpunimin e aplikimeve për veprim

Kur përpunohen të dhëna personale që paraqiten në Aplikimin për veprim, zbatohet Ligji Nr.9887, datë 10.3.2008 “Për mbrojtjen e
të dhënave personale”, i ndryshuar.
Qëllimi i përpunimit të të dhënave personale të paraqitura në këto Aplikime është zbatimi i të drejtave të pronësisë intelektuale nga
autoritetet doganore, në përputhje me Vendimin e Këshillit të Ministrave “Për mbrojtjen e të drejtave të pronësisë intelektuale në
doganë” për sa i përket drejtave të pronësisë intelektuale. Kontrolluesi në lidhje me përpunimin e të dhënave në bazën e të dhënave
qendrore është Drejtoria e Përgjithshme e Doganave.
Në përputhje me nenin 120/5 të këtij vendimit, pa renë ndesh më legjislacionin në fuqi që zbatohet lidhur me mbrojtjen e të
dhënave dhe për qëllim të kontribuimin në eliminimin e tregtisë ndërkombëtare të mallrave që cenojnë të drejtat e pronësisë
intelektuale, autoritetet doganore kompetente mund të shkëmbejnë me autoritetet doganore të shteteve të tjera të dhëna personale
dhe informacione të tjera të përfshira.
Fushat e të dhënave të shënuara me (*) dhe të paktën një nga fushat e shënuara (+) janë të detyrueshme për t’u plotësuar. Në rast të
refuzimit për të plotësuar këto të dhëna të detyrueshme, aplikimi refuzohet.
Subjekti i të dhënave ka të drejtë të ketë qasje në të dhënat personale në lidhje me atë që do të procesohen përmes bazës së të
dhënave qendrore dhe kur është e përshtatshme, ka drejtën për të ndërhyrë në të dhënat personale në përputhje Ligji Nr.9887, datë
10.03.2008, të ndryshuar dhe legjislacionin në fuqi.
Të gjitha kërkesat për ushtrimin e të drejtës për ndërhyrje në data base qendrore lidhur me të dhënat personale paraqiten dhe të
përpunohen nga autoritetet doganore.
Baza ligjore për përpunimin e të dhënave personale për zbatimin e të drejtave të pronësisë intelektuale është ky vendim.
Të dhënat personale nuk ruhen më shumë se gjashtë muaj nga data e revokimit të vendimit që miraton aplikimin apo nga data e
përfundimit të afatit, gjatë të cilit autoritetet doganore duhet të kryejnë veprimet për mbrojtjen e një të drejte të pronësisë
intelektuale. Kjo periudhë specifikohet nga autoritetet doganore në dhënien e aplikimit dhe nuk duhet të kalojë një vit nga dita pas
datës së miratimit të vendimit. Megjithatë, kur autoritetet doganore janë njoftuar për proçedimeve, që kanë filluar për të konstatuar
një shkelje të mundshme të mallrave, sipas kërkesës, të dhënat personale duhet të ruhen për gjashtë muaj, pasi proçedura ka
përfunduar.
Në rast konflikti subjekti ka të drejtën e ankimit, sipas legjislacionit në fuqi dhe mund t'i drejtohet Komisionerit për mbrojtjen e të
dhënave personale.

