Veiledning ved navne- og
adresseendring

Skjemaet gjelder
Skjemaet gjelder melding om endring av navn og/eller
adresse som skal anmerkes i Patentstyrets register. Melding
om endring kan gjelde søker/innehaver, oppfinner, designer,
lisenshaver eller fullmektig. Vi anmerker endringen hvis
skjemaet er korrekt utfylt, i motsatt fall vil vi avvise
endringen og skjema må innleveres på nytt. Kopi av skjema
godtas så sant opplysningene i kopien er tydelig oppgitt.
Hvis rettigheter skal overdras til en ny søker/innehaver, skal
eget skjema for overdragelse benyttes.
Det er ikke nødvendig å sende inn dokumentasjon for
endringen, med mindre vi ber om det.
Fagområde
Oppgi hvilket fagområde (patent, varemerke, design) de
oppgitte rettighetene tilhører. Oppgi kun ett fagområde per
skjema.
Endringen gjelder
Oppgi om meldingen gjelder endring av navn og/eller
adresse.
Rettighetsnummer
Du må spesifisere samtlige rettigheter endringen skal
omfatte. Oppgi søknadsnummer, registreringsnummer eller
patentnummer. For varemerke oppgir du videre varemerket,
eller merkekategori dersom det ikke er tekst i merket. For
design oppgir du produktangivelsen, og for patent
benevnelsen. Gjelder endringen flere enn 3 rettigheter, fører
du opp disse på side 2.
Tidligere navn og adresse
Tidligere navn og adresse som skal endres må oppgis i
skjemaet. Organisasjonsnummer og kundenummer kan
oppgis.

Fullmektigendring
Kryss av hvis endring av fullmektig. Fullmakt må vedlegges
med mindre fullmektigen er advokat/advokatfullmektig.
Begrenset fullmakt
Kryss av hvis endringen meldes av fullmektig med
begrenset fullmektigverv. Begrenset fullmakt eller kopi av
oppdraget må vedlegges. Fullmektigen i saken vil ikke bli
endret av Patentstyret.
Avsender og signatur
Avsender må oppgi navn/foretaksnavn i blokkbokstaver.
Har avsender referanse, bes denne oppgitt. Søker/
innehaver eller annen oppdragsgiver må signere skjemaet.
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.

Nåværende navn og fullstendig adresse
Det nye navnet og fullstendig adresse må oppgis. WIPOs
standard benyttes ved innføring av navn og adresse i
Patentstyrets register. Organisasjonsnummer og
kundenummer kan oppgis.
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