Veiledning ved melding om lisens

Skjemaet gjelder
melding om lisens eller melding om endringer i lisensen. Du
må krysse av for om lisensen skal anmerkes i en
varemerke-, design- eller patentrettighet. Anmerking av
lisens i registret er bare nødvendig hvis en av partene
ønsker det. Det er ikke nødvendig å sende inn
dokumentasjon for lisensen. Hvis innehaver/lisenstaker
likevel ønsker å sende inn dokumentasjon og denne er på
over 15 sider, ber vi om at den blir innlevert elektronisk.
Endringer, som f.eks. ny fullmektig eller navne-/
adresseendring, skal meldes på eget skjema før krav om
anmerkning av lisens innleveres, og sendes til Patentstyret
separat. Det finnes egne skjemaer for dette på
patentstyret.no.
Fagområde
Kryss av om de oppgitte rettighetene tilhører varemerke-,
design- eller patentområdet. Det kan ikke oppgis rettigheter
for mer enn ett område per skjema.
Referanse
Du må oppgi søknads-, registrerings- eller patentnummeret
for rettigheten som lisensen skal anmerkes i. Ønsker du å
anmerke lisens i flere rettigheter, må du fylle ut flere
skjema; ett for hver lisens/endring av lisens.
Meldingen gjelder
Du må videre krysse av for hva anmerkningen innebærer.
Er det for eksempel inngåelse av lisensavtale, opphør av
lisensavtale eller overdragelse av lisens.
Lisensen omfatter
Du må krysse av for om lisensen gjelder hele eller deler av
en rettighet. Hvis ikke lisensen omfatter hele rettigheten må
du spesifisere. For varemerke oppgir du hvilke varer og/eller
tjenester lisensen gjelder. For design oppgir du hvilke design
i en samregistrering som skal omfattes av lisensen.
Lisensens omfang må oppgis på norsk.

Lisenskategori
Angi hvilken av de tre lisenskategoriene lisensen gjelder.
En eksklusiv lisens gir lisenstaker en absolutt
utnyttelsesrett. Det betyr at lisensgiver er avskåret fra å
utnytte rettigheten selv, så lenge avtalen gjelder. En
enelisens gir lisenstaker en eksklusiv rett, sammen med
rettighetshaver, til å utnytte rettigheten, så lenge avtalen
gjelder. En ikke-eksklusiv lisens er en lisens som verken
ekskluderer innehaver fra å bruke merket selv, eller å gi
lisens til flere.
Avtaledato
Vi ber om dato for når avtalen ble inngått eller opphørte.
Innehaver/lisensgiver
Innehaverens navn og adresse må oppgis. Som innehaver
regnes den som eier rettigheten som lisensieres bort. Har
innehaveren et kundenummer i Patentstyret, kan du oppgi
dette.
Innehaverens fullmektig
Har innehaveren fullmektig, må dennes navn og adresse
oppgis. Har fullmektigen et kundenummer i Patentstyret,
kan du oppgi dette.
Lisenstaker/sublisenstaker
Lisenstakers (ev. sublisenstakers) navn og adresse må
oppgis. Har denne et kundenummer i Patentstyret, kan du
oppgi dette.
Lisenstakers-/sublisenstakers fullmektig
Har lisenstaker fullmektig, må dennes navn og adresse
oppgis. Har fullmektigen et kundenummer i Patentstyret,
kan du oppgi dette.
Avsender og signatur
Lisensgiver, lisenstaker, eller fullmektig for én av disse
partene kan undertegne på lisensskjemaet. Kopi av skjema
godtas så sant opplysningene oppgitt der er tydelige.
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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.
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