ZIŅOJUMS PAR INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA TIESĪBU AIZSKĀRUMU
Datums:

Par: PayPal Atļautās lietošanas politiku
E-pasts: infringementreport@paypal.com
Cienītais PayPal:

Es, apakšā parakstījies, APZINOTIES SODU, KAS DRAUD PAR NEPATIESU ZIŅU SNIEGŠANU,
paziņoju, ka


Es esmu noteiktu intelektuālā īpašuma tiesību īpašnieks vai tā aģents ar pilnvarām
rīkoties īpašnieka vārdā („Tiesību īpašnieks”);



Es labticīgi uzskatu, ka tīmekļa vietne vai tīmekļa lapa, kuru vietrādi (URL) vai vietrāžus esmu
norādījis tālāk vai kuru ekrānuzņēmumu esmu pievienojis šim paziņojumam („Tīmekļa lapa”),
pārdod, piedāvā pārdošanā, dara pieejamas preces un/vai pakalpojumus vai kā citādi ietver
saturu vai materiālus, kuri pārkāpj Tiesību īpašniekam piederošās intelektuālā īpašuma tiesības.

URL:

URL:


Šī Tīmekļa lapa pārkāpj šādas intelektuālā īpašuma tiesības (piem., „XYZ autortiesības”, „ABC
preču zīme, reģ. Nr. 123456, reģistrēta 2004. gada 1. janvārī”, u.tml.):



Tīmekļa lapa pārkāpj Tiesību īpašniekam piederošās intelektuālā īpašuma tiesības šādā veidā
(veidos):



Es labticīgi uzskatu, ka Tīmekļa lapa tiek izmantota iepriekš aprakstītajā veidā bez Tiesību
īpašnieka atļaujas vai pretrunā ar tiesību aktiem.



Ja iepriekš aprakstītās darbības ietver PayPal pakalpojumu izmantošanu maksājumu veikšanai
par precēm vai pakalpojumiem, kuri aizskar intelektuālā īpašuma tiesības, es labticīgi uzskatu,
ka PayPal maksājumu pakalpojumi faktiski tiek izmantoti maksājumu veikšanai Tīmekļa lapā
par precēm vai pakalpojumiem, kuri aizskar intelektuālā īpašuma tiesības. Lūdzu, īsumā
paskaidrojiet savu labticīgo uzskatu būtību (jo tas, ka vietnē redzama attiecīgā poga, nenozīmē,
ka PayPal faktiski nodrošina tajā maksājumu pakalpojumus):



Es apzinos, ka šī Paziņojuma dēļ var tikt noteikti pagaidu vai pastāvīgi ierobežojumi attiecībā
uz PayPal kontu un/vai PayPal pakalpojumiem, kuri ir saistīti ar konkrēto Tīmekļa lapu.
PayPal konta lietošanas ierobežojumi rada nopietnas sekas, tostarp konta turētājam būs
liegta iespēja izmantot PayPal pakalpojumus ne vien saistībā ar norādīto Tīmekļa lapu, bet arī
visas citas uzņēmējdarbības vai darījumu veikšanai.



Es apzinos, ka PayPal var iesniegt šī Paziņojuma kopiju attiecīgajam PayPal konta turētājam.



Es piekrītu kompensēt PayPal visas pretenzijas, zaudējumus, saistības, izmaksas un
izdevumus, tostarp samērīgu maksu par juristu pakalpojumiem, kuri var rasties PayPal
saistībā ar ierobežojumu noteikšanu šajā Paziņojumā norādītajam kontam vai intelektuālā
īpašuma tiesības aizskaroša satura izņemšanu.



Šajā Paziņojumā ietvertā informācija ir patiesa un precīza.

Tādēļ lūdzu pārbaudīt visus PayPal kontus vai pakalpojumus, kas var būt saistīti ar minēto Tīmekļa lapu.
Ar cieņu

Paraksts
Mana kontaktinformācija (*jānorāda obligāti)
Tiesību īpašnieka vārds*:
Vārds, uzvārds un amats*:
Uzņēmums:
Adrese*:
Pilsēta, štats un pasta indekss*:
E-pasta adrese:
Tālrunis*:
Fakss:

