PRANEŠIMAS APIE PAŽEIDIMĄ
Data:

Dėmesio. „PayPal“ priimtino naudojimo politikos
el. paštas infringementreport@paypal.com
Gerb. „PayPal“:

Aš, toliau pasirašiusysis (-ioji), SUPRASDAMAS (-A), KAD UŽ MELAGINGOS INFORMACIJOS
TEIKIMĄ MAN GALI BŪTI SKIRTA NUOBAUDA, pareiškiu, kad:


Esu tam tikrų intelektinės nuosavybės teisių savininkas arba atstovas, įgaliotas veikti
savininko vardu (toliau – „intelektinės nuosavybės savininkas“).



Pagrįstai manau, kad interneto svetainėje ar tinklalapyje, esančiuose toliau nurodytu (-ais)
URL adresu (-ais) arba kurių ekrano nuotrauka pridedama (toliau – „tinklalapis“), parduodama,
siūloma parduoti, tiekiamos prekės ir (arba) paslaugos arba kitaip naudojamas turinys ar
medžiagos, kurie pažeidžia intelektinės nuosavybės savininko intelektinės nuosavybės teises.

URL:

URL:


Intelektinės nuosavybės teisės, kurias pažeidė tinklalapis (pvz., „XYZ copyright“, „ABC trademark“,
reg. Nr. 123456, registruotas 2004-01-01“ ir t. t.), yra šios:



Interneto svetainė pažeidžia intelektinės nuosavybės savininko intelektinės nuosavybės teises tokiu
(-iais) būdu (-ais):



Pagrįstai manau, kad tinklalapio naudojimas pirmiau aprašytu būdu nėra leidžiamas
intelektinės nuosavybės savininko arba pagal įstatymą.



Jei pirmiau aprašyta veikla apima „PayPal“ paslaugų naudojimą mokėjimams už prekes ar
paslaugas, pažeidžiančias intelektinės nuosavybės teises, atlikti, pagrįstai manau, kad „PayPal“
mokėjimų paslaugos iš tiesų naudojamos mokėjimams už tokias prekes ar paslaugas atlikti.
Pateikite trumpą paaiškinimą dėl savo pagrįsto įsitikinimo (kadangi mygtuko buvimas svetainėje
nereiškia, kad „PayPal“ iš tiesų teikia mokėjimo paslaugas):



Suprantu, kad dėl šios ataskaitos gali būti laikinai arba visam laikui apribota su tinklalapiu
susieta „PayPal“ paskyra ir (arba) „PayPal“ paslaugos. „PayPal“ paskyros apribojimas turi
rimtų pasekmių, įskaitant paskyros savininko negalėjimą naudotis „PayPal“ paslaugomis,
susijusiomis su bet kokiu verslu ar operacija, o ne tik su nurodytu tinklalapiu.



Suprantu, kad „PayPal“ šios ataskaitos kopiją gali pateikti atitinkamos „PayPal“ paskyros
savininkui.



Sutinku atlyginti „PayPal“ už visas pretenzijas, nuostolius, įsipareigojimus ir išlaidas, įskaitant
pagrįstas išlaidas advokatui, kuriuos „PayPal“ gali patirti dėl paskyros apribojimo arba šiame
pranešime nurodyto intelektinės nuosavybės teises pažeidžiančio turinio pašalinimo.



Šiame pranešime pateikta informacija yra teisinga ir tiksli.

Todėl prašome peržiūrėti bet kokias „PayPal“ paskyras ar paslaugas, kurios gali būti susietos su
tinklalapiu.
Nuoširdžiai

Parašas
Su manimi galima susisiekti (*būtina)
Intelektinės nuosavybės savininko vardas*:
Vardas ir kreipinys*:
Įmonė:
Adresas*:
Miestas, valstybė ir
pašto kodas*:
El. pašto adresas:
Telefonas*:
Faksas:

