Veiledning til erklæring om retten til oppfinnelsen

Skjemaet gjelder
Den som har gjort en oppfinnelse har rett til å søke om
patent. Denne retten oppstår av seg selv når en oppfinnelse
gjøres. Retten til oppfinnelsen kan overføres til andre, noe
som innebærer at andre enn oppfinner(ne) kan søke om
patent. Dersom patentsøker er en annen enn oppfinner(ne)
skal søknaden inneholde en erklæring fra søkeren om at
vedkommende har rett til oppfinnelsen. Det er tilstrekkelig
at det er søker som gir denne erklæringen. Dette skjemaet
skal kun anvendes på søknadstidspunktet. Dersom rett til
oppfinnelsen overdras etter at søknad er levert eller patent
meddelt brukes skjema for overdragelse av patentrettighet.
Søker
Navn på søker(ne) må oppgis.
Oppfinnelsens benevnelse
Erklæringen må angi hva overdragelsen gjelder, for
eksempel søknadsnummer, tittel på søknaden eller en kort
beskrivelse av oppfinnelsen.
Angivelse av grunnlaget for overdragelsen
Oppgi hvilket grunnlag søker har fått overdratt retten til
oppfinnelsen på. Eksempel er etter avtale, etter lov om
arbeidstakeroppfinnelser eller tilsvarende, gave eller arv.

Forretningshemmeligheter
Du kan be om at forretningshemmeligheter kan unntas
offentligheten. En slik begjæring om unntak må være
skriftlig. I tillegg må du tydelig markere hvilke opplysninger
i dokumentet som du ønsker unntatt. Vi vil deretter foreta
en vurdering av om opplysningene kan unntas
offentligheten.
Personopplysninger
Styreloven og patent-/design-/varemerkeloven krever at
det innleveres visse personopplysninger. Patentstyret
behandler disse opplysningene med elektroniske
hjelpemidler i forbindelse med registrering og journalføring
i de registre vi administrerer. Et av formålene med
registreringen og journalføring av personopplysninger er at
innehaverne skal kunne bevise overfor tredjemenn at de er
innehaver av rettigheten. Opplysningene er offentlige og vil
bl.a. bli utlevert i forbindelse med begjæring om utskrift fra
registeret. Opplysningene vil også bli gjort tilgjengelig for
andre, eksempelvis ved online oppkobling mot basen.
Patentstyret vil på begjæring rette og gi innsyn i alle
personopplysninger som er innført om den enkelte.

Signatur
Skjemaet må signeres av søker. Dersom søker er
representert ved fullmektig registrert hos Patentstyret, kan
fullmektigen signere erklæringen på vegne av søker.
Orientering til oppfinner(ne)
I søknader uten prioritetskrav vil en orientering
bli sendt til oppfinner(ne) om at vedkommende står oppført
som oppfinner i søknaden.
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