RAPORT PRIVIND ÎNCĂLCAREA DREPTURILOR DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ
Data:

Atenție: Politica de utilizare acceptabilă PayPal
E-mail: infringementreport@paypal.com
Stimată companie PayPal:

Subsemnatul declar, LUÂND LA CUNOȘTINȚĂ PEDEAPSA PENTRU FALS ÎN DECLARAȚII, că


Sunt titularul sau un agent autorizat să acționeze în numele titularului unor drepturi de
proprietate intelectuală („Titularul drepturilor de proprietate intelectuală”);



Consider, cu bună-credință, că site-ul web sau pagina web de la URL-ul (URL-urile) din
continuare sau din captura de ecran anexată prezentului document („Pagina web”) vinde,
oferă spre vânzare, pune la dispoziție bunuri și/sau servicii sau include în alte moduri conținut
sau materiale care încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale Titularului drepturilor de
proprietate intelectuală.

URL:

URL:


Drepturile de proprietate intelectuală încălcate de Pagina web (de exemplu, „dreptul de autor
XYZ”, „marca comercială ABC, nr. de înregistrare 123456, înregistrată la 01.01.2004” etc.) sunt
următoarele:



Pagina web încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale Titularului drepturilor de proprietate
intelectuală în următoarele moduri:



Consider, cu bună-credință, că folosirea Paginii web în modul descris mai sus nu este
autorizată de Titularul drepturilor de proprietate intelectuală sau prin lege.



Dacă activitățile descrise mai sus includ folosirea serviciilor PayPal pentru a efectua plăți pentru
bunuri sau servicii care încalcă drepturi de proprietate intelectuală, consider, cu bună-credință,
că serviciile de plată PayPal sunt folosite efectiv pe Pagina web pentru a efectua plăți pentru
bunuri sau servicii care încalcă drepturi de proprietate intelectuală. Vă rugăm să explicați, pe
scurt, natura acestei opinii de bună-credință (deoarece prezența unui buton pe un site nu
înseamnă că PayPal oferă efectiv servicii de plată):



Înțeleg că acest Raport poate duce la restricționarea temporară sau permanentă a contului
PayPal și/sau a serviciilor PayPal asociate Paginii web. Restricționarea contului PayPal are
consecințe grave, inclusiv incapacitatea deținătorului contului de a folosi serviciile PayPal în
legătură cu orice afacere sau tranzacție, nu doar cele asociate cu Pagina web identificată.



Înțeleg că PayPal poate furniza o copie a acestui Raport deținătorului de cont PayPal
relevant.



Sunt de acord să despăgubesc PayPal pentru și împotriva oricăror și tuturor revendicărilor,
pierderilor, datoriilor, costurilor și cheltuielilor, inclusiv onorariile rezonabile ale avocaților, pe
care PayPal le poate suporta în legătură cu restricționarea contului sau eliminarea conținutului
care încalcă drepturile de proprietate intelectuală identificat în această înștiințare.



Informațiile din această înștiințare sunt adevărate și exacte.

Pe cale de consecință, vă rog să examinați toate conturile sau serviciile PayPal care ar putea fi
asociate cu Pagina web.
Cu stimă,

Semnătură
Pot fi contactat(ă) la (*necesar)
Numele Titularului drepturilor de proprietate intelectuală*:
Nume și titlu*:
Companie:
Adresă*:
Orașul, statul și codul poștal*:
Adresă de e-mail:
Telefon*:
Fax:

