Beiðni um aðgang að gögnum
Data access request
Beiðni um aðgang að gögnum til Hugverkastofunnar (HUG) getur ýmist byggt á upplýsingalögum nr. 140/2012 (uppl.),
Stjórnsýslulögðum ne. 37/1993 (ssl.) eða lögum nr. 45/1997 um vörumerki (vml.), nr. 17/1991 um einkaleyfi (ell.) eða nr. 46/2001 um hönnun (hl.).

Óskað er eftir aðgangi að gögnum í vörslu Hugverkastofunnar á grundvelli
☐ Aðgangs aðila vörumerkjamáls að gögnum málsins (64. gr. VML sbr. 15. gr. ssl.)
☐ Aðgangs aðila einkaleyfamáls að gögnum málsins (22. gr. ELL sbr. 15. gr. ssl.)
☐ Aðgangs aðila hönnunarmáls að gögnum málsins (21. gr. HL sbr. 15. gr. ssl.)
☐ Aðgangs aðila stjórnsýslumáls t.d. faggildingar, að gögnum málsins (15. gr. ssl.)
☐ Aðgangs almennings að gögnum (5. gr. uppl.)
☐ Aðgangs aðila að upplýsingum um hann sjálfan (14. gr. uppl.)
☐ Annarrar heimildar:
Tilgreining gagna
Tilgreinið t.d. heiti máls, merki, uppfinningu, hönnun, faggiltan aðila, nr. umsóknar eða skráningar, heiti skjals eða þ.h.

☐ A) Óskað er eftir aðgangi að:
☐ Óskað er eftir öllum gögnum málsins
☐ Óskað er eftir tilteknum gögnum málsins, sem eru:
☐ B) Óskað er eftir aðgangi að tilteknu skjali:
Nánari upplýsingar
Óskað er eftir að gögnin:

☐ Verði send rafrænt á netfangið:
☐ Verði sótt á Hugverkastofuna
☐ Verði sýnd beiðanda á Hugverkastofunni
☐ Verði send á pappír til:

Fullt nafn:
Heimilisfang:

Beiðandi
Nafn

Kennitala

Heimilisfang

Netfang

Póstnúmer og staður

Staður og dagsetning
-

Land

Sími

Undirskrift beiðanda

Fyrir aðgang að gögnum skv. UPPL er innheimt gjald á grundvelli gjaldskrár nr. 306/2009 fyrir ljósrit eða afrit sem veitt eru á grundvelli UPPL auk gjalds vegna vinnu
við gagnaöflun skv. reglugerð nr. 818/2016.
Fyrir aðgang að gögnum á grundvelli sérlaga greiðist gjald skv. reglugerð nr. 818/2016 um gjöld fyrir einkaleyfi, vörumerki, hönnun o.fl.
Á grundvelli 15. gr. SSL er einnig heimilt að krefjast gjalds vegna gagnaöflunar.
Greiðsluseðlar eru gefnir á kennitölu beiðanda.
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