
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ – ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
1. Aιτών Για υπηρεσιακή χρήση

Όνομα*: Ημερομηνία παραλαβής

Αριθ. EORI*: Αριθμός καταχώρισης της αίτησης

Διεύθυνση*:

Πόλη*:

Ταχ. κωδικός:

Χώρα*:

ΑΦΜ:

Εθνικός αριθμός μητρώου: 2*. Ενωσιακή αίτηση

Τηλέφωνο: (+)    Εθνική αίτηση

Κινητό τηλέφωνο: (+)    Εθνική αίτηση (πρβλ. άρθρο 5 παράγραφος 3)

Φαξ: (+)

Ηλ. ταχ.*:

Δικτυακός τόπος:

3*. Ιδιότητα του αιτούντος

Κάτοχος δικαιωμάτων

Επιχείρηση που δικαιούται να χρησιμοποιεί ορισμένη γεωγραφική ένδειξη

Οργανισμός διαχείρισης συλλογικών δικαιωμάτων ΔΙ

Οργανισμός προάσπισης επαγγελματικών συμφερόντων Κάτοχος αποκλειστικής άδειας που καλύπτει δύο ή περισσότερα κράτη μέλη

4. Αντιπρόσωπος που υποβάλλει την αίτηση εξ ονόματος του αιτούντος

Επιχείρηση:

Όνομα*:

Αριθ. EORI*:

Διεύθυνση*:

Πόλη*:

Ταχ. κωδικός:

Χώρα*: Φαξ: (+)

Τηλέφωνο: (+) Ηλ. ταχ.*:

Κινητό τηλέφωνο: (+) Δικτυακός τόπος:

5*. Είδος δικαιώματος για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση:

Εθνικό σήμα (NTM) Γεωγραφική ένδειξη/Ονομασία προέλευσης 

Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUTM)   γεωργικών προϊόντων και τροφίμων (CGIP)

Καταχωρισμένο διεθνές σήμα (ITM)   για τον οίνο (CGIW)

Καταχωρισμένο εθνικό σχέδιο ή υπόδειγμα (ND)   αρωματισμένων ποτών με βάση προϊόντα του αμπελοοινικού τομέα (CGIA)

Καταχωρισμένο κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα (CDR)   αλκοολούχων ποτών (CGIS)

Καταχωρισμένο διεθνές σχέδιο ή υπόδειγμα (ICD)   άλλων προϊόντων (NGI)

Δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικό δικαίωμα (NCPR) Δικαίωμα επί φυτικής ποικιλίας:

Εμπορική επωνυμία (NTN)   εθνικό (NPVR)

Τοπογραφία προϊόντος ημιαγωγών (NTSP)   κοινοτικό (CPVR)

Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας όπως προβλέπεται από τον εθνικό νόμο (NPT) Συμπληρωματικό πιστοποιητικό προστασίας:

Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας όπως προβλέπεται από την ενωσιακή νομοθεσία (UPT)   για τα φάρμακα (SPCM)

Υπόδειγμα χρησιμότητας (NUM)   για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα (SPCP)

6*. Κράτος μέλος ή, στην περίπτωση ενωσιακής αίτησης, τα κράτη μέλη για το οποίο/τα οποία ζητείται η παρέμβαση των τελωνειακών αρχών

BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR HR IT CY LV

LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE

7. Αντιπρόσωπος για νομικά θέματα 8. Αντιπρόσωπος για τεχνικά θέματα

Επιχείρηση: Επιχείρηση:

Όνομα*: Όνομα*:

Διεύθυνση*: Διεύθυνση*:

Πόλη*: Πόλη*:

Ταχ. κωδικός: Ταχ. κωδικός:

Χώρα*: Χώρα*:

Τηλέφωνο: (+) Φαξ: (+) Τηλέφωνο: (+) Φαξ: (+)

Κινητό τηλέφωνο: (+) Κινητό τηλέφωνο: (+)

Ηλ. ταχ.*: Ηλ. ταχ.*:

Δικτυακός τόπος: Δικτυακός τόπος:

BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR HR IT CY

LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE

* υποχρεωτικά πεδία που πρέπει να συμπληρωθούν 1 (+) τουλάχιστον ένα από τα πεδία αυτά πρέπει να συμπληρωθεί
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ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

δυνάμει του άρθρου 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 608/2013

Ομάδα παραγωγών προϊόντων με γεωγραφική ένδειξη ή αντιπρόσωπος τέτοιας 

ομάδας

Πρόσωπο ή οντότητα που εξουσιοδοτείται να κάνει χρήση του 

δικαιώματος ΔΙ
Φορέας ή αρχή ελέγχου αρμόδιος για τη γεωγραφική ένδειξη

Επισυνάπτονται στοιχεία που αποδεικνύουν ότι είναι εξουσιοδοτημένοι 

να ενεργούν ως αντιπρόσωποι

ΟΛΑ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

1

Μη καταχωρισμένο κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα (CDU)   όπως αναγράφεται στις συμφωνίες μεταξύ της Ένωσης και τρίτων χωρών 

  (CGIL)

ΟΛΑ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

10. Ζητώ την εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 26 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 608/2013 (μικρές αποστολές) στο/στα ακόλουθο/-α κράτος/-η μέλος/-η και, εφόσον

ζητηθεί από τις τελωνειακές αρχές, συμφωνώ να καλύψω τα έξοδα καταστροφής των εμπορευμάτων βάσει της διαδικασίας αυτής.

9. Στην περίπτωση ενωσιακής αίτησης, τα στοιχεία των αντιπροσώπων που είναι εξουσιοδοτημένοι για νομικά και τεχνικά θέματα περιέχονται στο παράρτημα αριθ. 

……
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XI
LV



11*. Κατάλογος δικαιωμάτων για τα οποία υποβάλλεται η αίτηση

Αριθ. Είδος δικαιώματος Αριθμός καταχώρισης Ημερομηνία καταχώρισης

Για περαιτέρω δικαιώματα βλ. παράρτημα αριθ. ...... Περιορισμένη επεξεργασία

Αυθεντικά εμπορεύματα

12*. Λεπτομερής περιγραφή των εμπορευμάτων Περιορισμένη επεξεργασία

Αριθ. ΔΔΙ:

Περιγραφή εμπορευμάτων:

Κωδικός ΣΟ:

Δασμολογητέα αξία:

Ευρωπαϊκή μέση αγοραία αξία:

Εθνική αγοραία αξία: Βλ. συνημμένο παράρτημα αριθ. ......

13*. Διακριτικά χαρακτηριστικά εμπορευμάτων Περιορισμένη επεξεργασία

Θέση στα εμπορεύματα:

Περιγραφή:

Βλ. συνημμένο παράρτημα αριθ. ......

14*. Τόπος παραγωγής Περιορισμένη επεξεργασία

Χώρα:

Επιχείρηση:

Διεύθυνση:

Πόλη:

Βλ. συνημμένο παράρτημα αριθ. ......

15*. Εμπλεκόμενες επιχειρήσεις Περιορισμένη επεξεργασία

Ρόλος:

Επωνυμία:

Διεύθυνση:

Πόλη:

Ταχ. κωδικός:

Χώρα: Βλ. συνημμένο παράρτημα αριθ. ......

16*. Έμποροι Περιορισμένη επεξεργασία

Επωνυμία:

Διεύθυνση:

Πόλη:

Ταχ. κωδικός:

Χώρα: Βλ. συνημμένο παράρτημα αριθ. ......

Περιορισμένη επεξεργασία

Βλ. συνημμένο παράρτημα αριθ. ......

18. Συσκευασίες Περιορισμένη επεξεργασία

Είδος συσκευασιών:

Αριθμός ειδών ανά συσκευασία:

Περιγραφή (συμπεριλ. διακριτικών χαρακτηριστικών):

Βλ. συνημμένο παράρτημα αριθ. ......

19. Συνοδευτικά έγγραφα Περιορισμένη επεξεργασία

Είδος εγγράφου:

Περιγραφή:

Βλ. συνημμένο παράρτημα αριθ. ......
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17. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον εκτελωνισμό των εμπορευμάτων και πληροφορίες σχετικά με τη διανομή των

εμπορευμάτων

Ημερομηνία 

λήξης

Κατάλογος εμπορευμάτων στα οποία εφαρμόζεται το 

δικαίωμα



Εμπορεύματα που παραβιάζουν τα ΔΔΙ

20. Λεπτομέρειες όσον αφορά τα εμπορεύματα Περιορισμένη επεξεργασία

Αριθ. ΔΔΙ:

Περιγραφή εμπορευμάτων:

Κωδικός ΣΟ:

Ελάχιστη αξία: Βλ. συνημμένο παράρτημα αριθ. ......

21. Διακριτικά χαρακτηριστικά εμπορευμάτων Περιορισμένη επεξεργασία

Θέση στα εμπορεύματα:

Περιγραφή:

Βλ. συνημμένο παράρτημα αριθ. ......

22. Τόπος παραγωγής Περιορισμένη επεξεργασία

Χώρα:

Επιχείρηση:

Διεύθυνση:

Πόλη:

Ταχ. κωδικός:

Βλ. συνημμένο παράρτημα αριθ. ......

23. Εμπλεκόμενες επιχειρήσεις Περιορισμένη επεξεργασία

Ρόλος:

Επωνυμία:

Διεύθυνση:

Πόλη:

Ταχ. κωδικός:

Χώρα: Βλ. συνημμένο παράρτημα αριθ. ......

24. Έμποροι Περιορισμένη επεξεργασία

Επωνυμία:

Διεύθυνση:

Πόλη:

Ταχ. κωδικός:

Χώρα:

Βλ. συνημμένο παράρτημα αριθ. ......

25. Πληροφορίες σχετικά με τη διανομή εμπορευμάτων Περιορισμένη επεξεργασία

Βλ. συνημμένο παράρτημα αριθ. ......

26. Συσκευασίες Περιορισμένη επεξεργασία

Είδος συσκευασιών:

Αριθμός ειδών ανά συσκευασία:

Περιγραφή (συμπεριλ. διακριτικών χαρακτηριστικών):

Βλ. συνημμένο παράρτημα αριθ. ......

27. Συνοδευτικά έγγραφα Περιορισμένη επεξεργασία

Είδος εγγράφου:

Περιγραφή:

Βλ. συνημμένο παράρτημα αριθ. ......
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28. Πρόσθετες πληροφορίες Περιορισμένη επεξεργασία

Βλ. συνημμένο παράρτημα αριθ. ......

29. Δεσμεύσεις

Ο υπογεγραμμένος δεσμεύομαι να:

30*. Υπογραφή

Ημερομηνία (ΗΗ/MM/ΕΕΕΕ) Υπογραφή του αιτούντος

Τόπος Ονοματεπώνυμο (κεφαλαία)

Για υπηρεσιακή χρήση

Απόφαση των τελωνειακών αρχών (κατά την έννοια του τμήματος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 608/2013)

Η αίτηση εγκρίνεται εξ ολοκλήρου.

Η αίτηση εγκρίθηκε μερικώς (για τα χορηγούμενα δικαιώματα βλ. συνημμένο κατάλογο).

Ημερομηνία έγκρισης (ΗΗ/MM/ΕΕΕΕ) Υπογραφή και σφραγίδα Αρμόδια τελωνειακή υπηρεσία

Ημερομηνία λήξης της αίτησης:

Η αίτηση απορρίφθηκε.

Ημερομηνία (ΗΗ/MM/ΕΕΕΕ) Υπογραφή και σφραγίδα Αρμόδια τελωνειακή υπηρεσία

4

Κάθε αίτηση για την παράταση του διαστήματος παρέμβασης των τελωνειακών αρχών θα πρέπει να παραληφθεί από την αρμόδια τελωνειακή 

υπηρεσία το αργότερο 30 εργάσιμες μέρες πριν από τη λήξη του προς παράταση διαστήματος.

Η αιτιολογημένη απόφαση η οποία αναφέρει τους λόγους για τη μερική ή πλήρη απόρριψη καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία προσφυγής 

επισυνάπτονται στο παρόν έγγραφο.

• να προβώ αμέσως σε σχετική κοινοποίηση προς την αρμόδια τελωνειακή υπηρεσία που ενέκρινε την παρούσα αίτηση για οποιαδήποτε τροποποίηση στις 

πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα αίτηση ή στα επισυναπτόμενα έγγραφα, σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 608/2013.

• να διαβιβάσω στην αρμόδια τελωνειακή υπηρεσία που ενέκρινε την παρούσα αίτηση κάθε επικαιροποίηση σχετικά με τις πληροφορίες που αναφέρονται στο 

άρθρο 6 παράγραφος 3 στοιχεία ζ), η) και θ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 608/2013, οι οποίες είναι χρήσιμες για τη διενεργούμενη από τις τελωνειακές αρχές 

ανάλυση και αξιολόγηση του κινδύνου παραβίασης του ή των σχετικών δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας που περιλαμβάνονται στην παρούσα αίτηση.

• να αναλάβω ευθύνη υπό τους όρους του άρθρου 28 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 608/2013 και να επιβαρυνθώ με τα έξοδα όπως αναφέρεται

στο άρθρο 29 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 608/2013.

Συμφωνώ ότι όλα τα δεδομένα που υποβάλλονται με την παρούσα αίτηση είναι δυνατό να υποβληθούν σε επεξεργασία από τα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, η οποία ενεργεί ως εκτελούσα την επεξεργασία εκ μέρους των κρατών μελών, καθώς και από το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης.
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Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και κεντρική βάση δεδομένων για την επεξεργασία των αιτήσεων 

παρέμβασης

Η παρούσα δήλωση περί απορρήτου εξηγεί τους λόγους επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας 

αφορούν, τον τρόπο συλλογής και διαχείρισής τους, καθώς και τον τρόπο προστασίας όλων των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα που σας αφορούν.

Η αρμόδια τελωνειακή αρχή κράτους μέλους αποτελεί το όργανο που είναι επιφορτισμένο με τον έλεγχο της επεξεργασίας. Προς 

τον σκοπό αυτό, το επιφορτισμένο με τον έλεγχο όργανο επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στην 

παρούσα αίτηση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 

προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη 

κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενεργεί ως εκτελούσα την επεξεργασία εκ μέρους των κρατών μελών και επεξεργάζεται δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στην παρούσα αίτηση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 

αυτών. 

Ο σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της αίτησης παρέμβασης είναι η επιβολή των δικαιωμάτων 

διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΔΙ) από τις τελωνειακές αρχές στην Ένωση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 608/2013 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την τελωνειακή επιβολή των δικαιωμάτων 

διανοητικής ιδιοκτησίας. 

Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την επιβολή των ΔΔΙ είναι τα άρθρα 31 και 33 του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 608/2013. 

Η δραστηριότητα επεξεργασίας της Επιτροπής, η οποία ενεργεί εκ μέρους των κρατών μελών και στο πλαίσιο της εντολής τους, 

συνίσταται στην αποθήκευση και διατήρηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σχετίζονται με αιτήσεις παρέμβασης και 

με τα συνημμένα τους στην κεντρική βάση δεδομένων COPIS. Η δραστηριότητα αυτή περιλαμβάνει τη διατήρηση κατάλληλων 

τεχνικών και οργανωτικών ρυθμίσεων για την αξιόπιστη και ασφαλή λειτουργία της βάσης δεδομένων COPIS. Τα τεχνικά μέτρα 

περιλαμβάνουν κατάλληλες δράσεις για την αντιμετώπιση των ζητημάτων ασφάλειας στο διαδίκτυο και των κινδύνων απώλειας ή 

αλλοίωσης δεδομένων ή άνευ αδείας πρόσβασης σε δεδομένα, λαμβανομένων υπόψη του κινδύνου που παρουσιάζει η 

επεξεργασία και της φύσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία. Η πρόσβαση σε 

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα χορηγείται σύμφωνα με την αρχή της ανάγκης για γνώση και μέσω προσωπικών λογαριασμών 

σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό των τελωνειακών αρχών των κρατών μελών και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το σημείο επαφής 

εντός της Επιτροπής για ερωτήματα σχετικά με τη δραστηριότητα επεξεργασίας στην COPIS είναι η Γενική Διεύθυνση 

Τελωνειακής και Φορολογικής Ένωσης: TAXUD-DP-COPIS@ec.europa.eu.

Για  βαθύτερη ανάλυση των δεδομένων σχετικά με τις παραβιάσεις και για τη βελτίωση της κατανόησης της γεωγραφικής 

εμβέλειας και του αντικτύπου των παραβιάσεων ΔΔΙ, η Επιτροπή, στο πλαίσιο της εντολής που παρέχεται από τα κράτη μέλη, θα 

διαβιβάσει, μαζί με τα δεδομένα σχετικά με την παραβίαση, το όνομα του αντίστοιχου δικαιούχου της απόφασης βάσει της οποίας 

ενέργησε το τελωνείο στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα στοιχεία αναφοράς της πράξης 

επεξεργασίας του EUIPO είναι DPR-2019-051 (https://euipo.europa.eu/tunnel-

web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/data_protection/rpt_register_en.pdf). 

Η συμπλήρωση απαντήσεων στα πεδία δεδομένων που σημειώνονται με * και τουλάχιστον σε ένα από τα πεδία δεδομένων που 

σημειώνονται με «+» είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης των εν λόγω υποχρεωτικών δεδομένων, η αίτηση 

απορρίπτεται. 

Οι τελωνειακές αρχές θα διαγράψουν τα δεδομένα το αργότερο έξι μήνες από την ημερομηνία κατά την οποία ανεκλήθη η 

απόφαση για την έγκριση της αίτησης ή παρήλθε το σχετικό διάστημα παρέμβασης των τελωνειακών αρχών. Το διάστημα 

παρέμβασης των τελωνειακών αρχών καθορίζεται από την αρμόδια τελωνειακή υπηρεσία κατά την έγκριση της αίτησης και δεν 

υπερβαίνει το ένα έτος από την επομένη της ημερομηνίας έκδοσης της απόφασης για την έγκριση της αίτησης. Ωστόσο, εάν έχει 

κοινοποιηθεί στις τελωνειακές αρχές η κίνηση διαδικασίας προκειμένου να εξακριβωθεί πιθανή παραβίαση όσον αφορά τα 

εμπορεύματα που αναφέρονται στην αίτηση, οι τελωνειακές αρχές διαγράφουν τα δεδομένα το αργότερο έξι μήνες μετά την 

περάτωση της διαδικασίας κατά τρόπο οριστικό.

Σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων, οι τελωνειακές αρχές των κρατών μελών θα εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους 

σύμφωνα με τα καθήκοντά τους, τα οποία καθορίζονται στον ΓΚΠΔ. Σε περιπτώσεις που η εν λόγω παραβίαση δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα ενδέχεται να επιφέρει υψηλό κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας, οι τελωνειακές αρχές 

δεσμεύονται να σας ενημερώσουν άμεσα ώστε να σας δοθεί η δυνατότητα να λάβετε τις αναγκαίες προφυλάξεις. 

Έχετε ανά πάσα στιγμή δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν σε 

περίπτωση που τα εν λόγω δεδομένα είναι ανακριβή ή ελλιπή. Έχετε το δικαίωμα (ανάλογα με την περίπτωση) να ζητήσετε τον 

περιορισμό της επεξεργασίας ή τη διαγραφή («δικαίωμα στη λήθη») των δεδομένων σας, το δικαίωμα εναντίωσης στην 

επεξεργασία, να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, καθώς και να μην λαμβάνεται καμία απόφαση που σας αφορά βάσει 

αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ. Όλα τα αιτήματα υποβάλλονται στην αρμόδια 

τελωνειακή αρχή, στην οποία υποβλήθηκε η αίτηση, η οποία και τα επεξεργάζεται. Για τον κατάλογο των αρμόδιων τελωνειακών 

αρχών των κρατών μελών, βλ. 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/right

_holders/defend-your-rights_en.pdf

Αν αισθάνεστε ότι τα δικαιώματά σας παραβιάζονται καθ’ οποιονδήποτε τρόπο, δικαιούστε να υποβάλετε καταγγελία στην εθνική 

εποπτική αρχή που είναι αρμόδια για την προστασία δεδομένων (στοιχεία επικοινωνίας διατίθενται εδώ: 

https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en) σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική διαδικασία. Αν έχετε παρατηρήσεις ή 

απορίες, θέματα που σας προβληματίζουν σχετικά με τη συλλογή και τη χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας 

αφορούν, επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων (ΥΠΔ) στην τελωνειακή υπηρεσία του κράτους μέλους. Αν η 

καταγγελία σας αφορά ενέργεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα πρέπει να την υποβάλετε στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας 

Δεδομένων.



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ – ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
1. Aιτών Για υπηρεσιακή χρήση

Όνομα*: Ημερομηνία παραλαβής

Αριθ. EORI*: Αριθμός καταχώρισης της αίτησης

Διεύθυνση*:

Πόλη*:

Ταχ. κωδικός:

Χώρα*:

ΑΦΜ:

Εθνικός αριθμός μητρώου: 2*. Ενωσιακή αίτηση

Τηλέφωνο: (+)      Εθνική αίτηση

Κινητό τηλέφωνο: (+)      Εθνική αίτηση (πρβλ. άρθρο 5 παράγραφος 3)

Φαξ: (+)

Ηλ. ταχ.*:

Δικτυακός τόπος:

3*. Ιδιότητα του αιτούντος

Κάτοχος δικαιωμάτων

Επιχείρηση που δικαιούται να χρησιμοποιεί ορισμένη γεωγραφική ένδειξη

Οργανισμός διαχείρισης συλλογικών δικαιωμάτων ΔΙ

Οργανισμός προάσπισης επαγγελματικών συμφερόντων Κάτοχος αποκλειστικής άδειας που καλύπτει δύο ή περισσότερα κράτη μέλη

4. Αντιπρόσωπος που υποβάλλει την αίτηση εξ ονόματος του αιτούντος

Επιχείρηση:

Όνομα*:

Αριθ. EORI*:

Διεύθυνση*:

Πόλη*:

Ταχ. κωδικός:

Χώρα*: Φαξ: (+)

Τηλέφωνο: (+) Ηλ. ταχ.*:

Κινητό τηλέφωνο: (+) Δικτυακός τόπος:

5*. Είδος δικαιώματος για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση:

Εθνικό σήμα (NTM) Γεωγραφική ένδειξη/Ονομασία προέλευσης 

Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUTM)   γεωργικών προϊόντων και τροφίμων (CGIP)

Καταχωρισμένο διεθνές σήμα (ITM)   για τον οίνο (CGIW)

Καταχωρισμένο εθνικό σχέδιο ή υπόδειγμα (ND)   αρωματισμένων ποτών με βάση προϊόντα του αμπελοοινικού τομέα (CGIA)

Καταχωρισμένο κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα (CDR)   αλκοολούχων ποτών (CGIS)

Καταχωρισμένο διεθνές σχέδιο ή υπόδειγμα (ICD)   άλλων προϊόντων (NGI)

Δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικό δικαίωμα (NCPR) Δικαίωμα επί φυτικής ποικιλίας:

Εμπορική επωνυμία (NTN)   εθνικό (NPVR)

Τοπογραφία προϊόντος ημιαγωγών (NTSP)   κοινοτικό (CPVR)

Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας όπως προβλέπεται από τον εθνικό νόμο (NPT) Συμπληρωματικό πιστοποιητικό προστασίας:

Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας όπως προβλέπεται από την ενωσιακή νομοθεσία (UPT)   για τα φάρμακα (SPCM)

Υπόδειγμα χρησιμότητας (NUM)   για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα (SPCP)

6*. Κράτος μέλος ή, στην περίπτωση ενωσιακής αίτησης, τα κράτη μέλη για το οποίο/τα οποία ζητείται η παρέμβαση των τελωνειακών αρχών

BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR HR IT CY LV

LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE

7. Αντιπρόσωπος για νομικά θέματα 8. Αντιπρόσωπος για τεχνικά θέματα

Επιχείρηση: Επιχείρηση:

Όνομα*: Όνομα*:

Διεύθυνση*: Διεύθυνση*:

Πόλη*: Πόλη*:

Ταχ. κωδικός: Ταχ. κωδικός:

Χώρα*: Χώρα*:

Τηλέφωνο: (+) Φαξ: (+) Τηλέφωνο: (+) Φαξ: (+)

Κινητό τηλέφωνο: (+) Κινητό τηλέφωνο: (+)

Ηλ. ταχ.*: Ηλ. ταχ.*:

Δικτυακός τόπος: Δικτυακός τόπος:

BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR HR IT CY

LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE

* υποχρεωτικά πεδία που πρέπει να συμπληρωθούν 1 (+) τουλάχιστον ένα από τα πεδία αυτά πρέπει να συμπληρωθεί

ΟΛΑ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ
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Μη καταχωρισμένο κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα (CDU)   όπως αναγράφεται στις συμφωνίες μεταξύ της Ένωσης και τρίτων χωρών 

  (CGIL)

ΟΛΑ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

9. Στην περίπτωση ενωσιακής αίτησης, τα στοιχεία των αντιπροσώπων που είναι εξουσιοδοτημένοι για νομικά και τεχνικά θέματα περιέχονται στο παράρτημα αριθ. 

……

10. Ζητώ την εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 26 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 608/2013 (μικρές αποστολές) στο/στα ακόλουθο/-α κράτος/-η μέλος/-η και, εφόσον 

ζητηθεί από τις τελωνειακές αρχές, συμφωνώ να καλύψω τα έξοδα καταστροφής των εμπορευμάτων βάσει της διαδικασίας αυτής.
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ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

δυνάμει του άρθρου 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 608/2013

Ομάδα παραγωγών προϊόντων με γεωγραφική ένδειξη ή αντιπρόσωπος τέτοιας 

ομάδας

Πρόσωπο ή οντότητα που εξουσιοδοτείται να κάνει χρήση του 

δικαιώματος ΔΙ
Φορέας ή αρχή ελέγχου αρμόδιος για τη γεωγραφική ένδειξη

Επισυνάπτονται στοιχεία που αποδεικνύουν ότι είναι εξουσιοδοτημένοι 

να ενεργούν ως αντιπρόσωποι

XI

XI
LV



11*. Κατάλογος δικαιωμάτων για τα οποία υποβάλλεται η αίτηση

Αριθ. Είδος δικαιώματος Αριθμός καταχώρισης Ημερομηνία καταχώρισης

Για περαιτέρω δικαιώματα βλ. παράρτημα αριθ. ...... Περιορισμένη επεξεργασία

Αυθεντικά εμπορεύματα

12*. Λεπτομερής περιγραφή των εμπορευμάτων Περιορισμένη επεξεργασία

Αριθ. ΔΔΙ:

Περιγραφή εμπορευμάτων:

Κωδικός ΣΟ:

Δασμολογητέα αξία:

Ευρωπαϊκή μέση αγοραία αξία:

Εθνική αγοραία αξία: Βλ. συνημμένο παράρτημα αριθ. ......

13*. Διακριτικά χαρακτηριστικά εμπορευμάτων Περιορισμένη επεξεργασία

Θέση στα εμπορεύματα:

Περιγραφή:

Βλ. συνημμένο παράρτημα αριθ. ......

14*. Τόπος παραγωγής Περιορισμένη επεξεργασία

Χώρα:

Επιχείρηση:

Διεύθυνση:

Πόλη:

Βλ. συνημμένο παράρτημα αριθ. ......

15*. Εμπλεκόμενες επιχειρήσεις Περιορισμένη επεξεργασία

Ρόλος:

Επωνυμία:

Διεύθυνση:

Πόλη:

Ταχ. κωδικός:

Χώρα: Βλ. συνημμένο παράρτημα αριθ. ......

16*. Έμποροι Περιορισμένη επεξεργασία

Επωνυμία:

Διεύθυνση:

Πόλη:

Ταχ. κωδικός:

Χώρα: Βλ. συνημμένο παράρτημα αριθ. ......

Περιορισμένη επεξεργασία

Βλ. συνημμένο παράρτημα αριθ. ......

18. Συσκευασίες Περιορισμένη επεξεργασία

Είδος συσκευασιών:

Αριθμός ειδών ανά συσκευασία:

Περιγραφή (συμπεριλ. διακριτικών χαρακτηριστικών):

Βλ. συνημμένο παράρτημα αριθ. ......

19. Συνοδευτικά έγγραφα Περιορισμένη επεξεργασία

Είδος εγγράφου:

Περιγραφή:

Βλ. συνημμένο παράρτημα αριθ. ......
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17. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον εκτελωνισμό των εμπορευμάτων και πληροφορίες σχετικά με τη διανομή των 

εμπορευμάτων

Ημερομηνία 

λήξης

Κατάλογος εμπορευμάτων στα οποία εφαρμόζεται το 

δικαίωμα



Εμπορεύματα που παραβιάζουν τα ΔΔΙ

20. Λεπτομέρειες όσον αφορά τα εμπορεύματα Περιορισμένη επεξεργασία

Αριθ. ΔΔΙ:

Περιγραφή εμπορευμάτων:

Κωδικός ΣΟ:

Ελάχιστη αξία: Βλ. συνημμένο παράρτημα αριθ. ......

21. Διακριτικά χαρακτηριστικά εμπορευμάτων Περιορισμένη επεξεργασία

Θέση στα εμπορεύματα:

Περιγραφή:

Βλ. συνημμένο παράρτημα αριθ. ......

22. Τόπος παραγωγής Περιορισμένη επεξεργασία

Χώρα:

Επιχείρηση:

Διεύθυνση:

Πόλη:

Ταχ. κωδικός:

Βλ. συνημμένο παράρτημα αριθ. ......

23. Εμπλεκόμενες επιχειρήσεις Περιορισμένη επεξεργασία

Ρόλος:

Επωνυμία:

Διεύθυνση:

Πόλη:

Ταχ. κωδικός:

Χώρα: Βλ. συνημμένο παράρτημα αριθ. ......

24. Έμποροι Περιορισμένη επεξεργασία

Επωνυμία:

Διεύθυνση:

Πόλη:

Ταχ. κωδικός:

Χώρα:

Βλ. συνημμένο παράρτημα αριθ. ......

25. Πληροφορίες σχετικά με τη διανομή εμπορευμάτων Περιορισμένη επεξεργασία

Βλ. συνημμένο παράρτημα αριθ. ......

26. Συσκευασίες Περιορισμένη επεξεργασία

Είδος συσκευασιών:

Αριθμός ειδών ανά συσκευασία:

Περιγραφή (συμπεριλ. διακριτικών χαρακτηριστικών):

Βλ. συνημμένο παράρτημα αριθ. ......

27. Συνοδευτικά έγγραφα Περιορισμένη επεξεργασία

Είδος εγγράφου:

Περιγραφή:

Βλ. συνημμένο παράρτημα αριθ. ......
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28. Πρόσθετες πληροφορίες Περιορισμένη επεξεργασία

Βλ. συνημμένο παράρτημα αριθ. ......

29. Δεσμεύσεις

Ο υπογεγραμμένος δεσμεύομαι να:

30*. Υπογραφή

Ημερομηνία (ΗΗ/MM/ΕΕΕΕ) Υπογραφή του αιτούντος

Τόπος Ονοματεπώνυμο (κεφαλαία)

Για υπηρεσιακή χρήση

Απόφαση των τελωνειακών αρχών (κατά την έννοια του τμήματος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 608/2013)

Η αίτηση εγκρίνεται εξ ολοκλήρου.

Η αίτηση εγκρίθηκε μερικώς (για τα χορηγούμενα δικαιώματα βλ. συνημμένο κατάλογο).

Ημερομηνία έγκρισης (ΗΗ/MM/ΕΕΕΕ) Υπογραφή και σφραγίδα Αρμόδια τελωνειακή υπηρεσία

Ημερομηνία λήξης της αίτησης:

Η αίτηση απορρίφθηκε.

Ημερομηνία (ΗΗ/MM/ΕΕΕΕ) Υπογραφή και σφραγίδα Αρμόδια τελωνειακή υπηρεσία
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Κάθε αίτηση για την παράταση του διαστήματος παρέμβασης των τελωνειακών αρχών θα πρέπει να παραληφθεί από την αρμόδια τελωνειακή 

υπηρεσία το αργότερο 30 εργάσιμες μέρες πριν από τη λήξη του προς παράταση διαστήματος.

Η αιτιολογημένη απόφαση η οποία αναφέρει τους λόγους για τη μερική ή πλήρη απόρριψη καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία προσφυγής 

επισυνάπτονται στο παρόν έγγραφο.

• να προβώ αμέσως σε σχετική κοινοποίηση προς την αρμόδια τελωνειακή υπηρεσία που ενέκρινε την παρούσα αίτηση για οποιαδήποτε τροποποίηση στις 

πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα αίτηση ή στα επισυναπτόμενα έγγραφα, σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 608/2013.

• να διαβιβάσω στην αρμόδια τελωνειακή υπηρεσία που ενέκρινε την παρούσα αίτηση κάθε επικαιροποίηση σχετικά με τις πληροφορίες που αναφέρονται στο 

άρθρο 6 παράγραφος 3 στοιχεία ζ), η) και θ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 608/2013, οι οποίες είναι χρήσιμες για τη διενεργούμενη από τις τελωνειακές αρχές 

ανάλυση και αξιολόγηση του κινδύνου παραβίασης του ή των σχετικών δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας που περιλαμβάνονται στην παρούσα αίτηση.

• να αναλάβω ευθύνη υπό τους όρους του άρθρου 28 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 608/2013 και να επιβαρυνθώ με τα έξοδα όπως αναφέρεται

στο άρθρο 29 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 608/2013.

Συμφωνώ ότι όλα τα δεδομένα που υποβάλλονται με την παρούσα αίτηση είναι δυνατό να υποβληθούν σε επεξεργασία από τα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, η οποία ενεργεί ως εκτελούσα την επεξεργασία εκ μέρους των κρατών μελών, καθώς και από το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης.
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Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και κεντρική βάση δεδομένων για την επεξεργασία των αιτήσεων 

παρέμβασης

Η παρούσα δήλωση περί απορρήτου εξηγεί τους λόγους επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας 

αφορούν, τον τρόπο συλλογής και διαχείρισής τους, καθώς και τον τρόπο προστασίας όλων των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα που σας αφορούν.

Η αρμόδια τελωνειακή αρχή κράτους μέλους αποτελεί το όργανο που είναι επιφορτισμένο με τον έλεγχο της επεξεργασίας. Προς 

τον σκοπό αυτό, το επιφορτισμένο με τον έλεγχο όργανο επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στην 

παρούσα αίτηση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 

προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη 

κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενεργεί ως εκτελούσα την επεξεργασία εκ μέρους των κρατών μελών και επεξεργάζεται δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στην παρούσα αίτηση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 

αυτών. 

Ο σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της αίτησης παρέμβασης είναι η επιβολή των δικαιωμάτων 

διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΔΙ) από τις τελωνειακές αρχές στην Ένωση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 608/2013 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την τελωνειακή επιβολή των δικαιωμάτων 

διανοητικής ιδιοκτησίας. 

Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την επιβολή των ΔΔΙ είναι τα άρθρα 31 και 33 του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 608/2013. 

Η δραστηριότητα επεξεργασίας της Επιτροπής, η οποία ενεργεί εκ μέρους των κρατών μελών και στο πλαίσιο της εντολής τους, 

συνίσταται στην αποθήκευση και διατήρηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σχετίζονται με αιτήσεις παρέμβασης και 

με τα συνημμένα τους στην κεντρική βάση δεδομένων COPIS. Η δραστηριότητα αυτή περιλαμβάνει τη διατήρηση κατάλληλων 

τεχνικών και οργανωτικών ρυθμίσεων για την αξιόπιστη και ασφαλή λειτουργία της βάσης δεδομένων COPIS. Τα τεχνικά μέτρα 

περιλαμβάνουν κατάλληλες δράσεις για την αντιμετώπιση των ζητημάτων ασφάλειας στο διαδίκτυο και των κινδύνων απώλειας ή 

αλλοίωσης δεδομένων ή άνευ αδείας πρόσβασης σε δεδομένα, λαμβανομένων υπόψη του κινδύνου που παρουσιάζει η 

επεξεργασία και της φύσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία. Η πρόσβαση σε 

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα χορηγείται σύμφωνα με την αρχή της ανάγκης για γνώση και μέσω προσωπικών λογαριασμών 

σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό των τελωνειακών αρχών των κρατών μελών και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το σημείο επαφής 

εντός της Επιτροπής για ερωτήματα σχετικά με τη δραστηριότητα επεξεργασίας στην COPIS είναι η Γενική Διεύθυνση 

Τελωνειακής και Φορολογικής Ένωσης: TAXUD-DP-COPIS@ec.europa.eu.

Για  βαθύτερη ανάλυση των δεδομένων σχετικά με τις παραβιάσεις και για τη βελτίωση της κατανόησης της γεωγραφικής 

εμβέλειας και του αντικτύπου των παραβιάσεων ΔΔΙ, η Επιτροπή, στο πλαίσιο της εντολής που παρέχεται από τα κράτη μέλη, θα 

διαβιβάσει, μαζί με τα δεδομένα σχετικά με την παραβίαση, το όνομα του αντίστοιχου δικαιούχου της απόφασης βάσει της οποίας 

ενέργησε το τελωνείο στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα στοιχεία αναφοράς της πράξης 

επεξεργασίας του EUIPO είναι DPR-2019-051 (https://euipo.europa.eu/tunnel-

web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/data_protection/rpt_register_en.pdf). 

Η συμπλήρωση απαντήσεων στα πεδία δεδομένων που σημειώνονται με * και τουλάχιστον σε ένα από τα πεδία δεδομένων που 

σημειώνονται με «+» είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης των εν λόγω υποχρεωτικών δεδομένων, η αίτηση 

απορρίπτεται. 

Οι τελωνειακές αρχές θα διαγράψουν τα δεδομένα το αργότερο έξι μήνες από την ημερομηνία κατά την οποία ανεκλήθη η 

απόφαση για την έγκριση της αίτησης ή παρήλθε το σχετικό διάστημα παρέμβασης των τελωνειακών αρχών. Το διάστημα 

παρέμβασης των τελωνειακών αρχών καθορίζεται από την αρμόδια τελωνειακή υπηρεσία κατά την έγκριση της αίτησης και δεν 

υπερβαίνει το ένα έτος από την επομένη της ημερομηνίας έκδοσης της απόφασης για την έγκριση της αίτησης. Ωστόσο, εάν έχει 

κοινοποιηθεί στις τελωνειακές αρχές η κίνηση διαδικασίας προκειμένου να εξακριβωθεί πιθανή παραβίαση όσον αφορά τα 

εμπορεύματα που αναφέρονται στην αίτηση, οι τελωνειακές αρχές διαγράφουν τα δεδομένα το αργότερο έξι μήνες μετά την 

περάτωση της διαδικασίας κατά τρόπο οριστικό.

Σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων, οι τελωνειακές αρχές των κρατών μελών θα εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους 

σύμφωνα με τα καθήκοντά τους, τα οποία καθορίζονται στον ΓΚΠΔ. Σε περιπτώσεις που η εν λόγω παραβίαση δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα ενδέχεται να επιφέρει υψηλό κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας, οι τελωνειακές αρχές 

δεσμεύονται να σας ενημερώσουν άμεσα ώστε να σας δοθεί η δυνατότητα να λάβετε τις αναγκαίες προφυλάξεις. 

Έχετε ανά πάσα στιγμή δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν σε 

περίπτωση που τα εν λόγω δεδομένα είναι ανακριβή ή ελλιπή. Έχετε το δικαίωμα (ανάλογα με την περίπτωση) να ζητήσετε τον 

περιορισμό της επεξεργασίας ή τη διαγραφή («δικαίωμα στη λήθη») των δεδομένων σας, το δικαίωμα εναντίωσης στην 

επεξεργασία, να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, καθώς και να μην λαμβάνεται καμία απόφαση που σας αφορά βάσει 

αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ. Όλα τα αιτήματα υποβάλλονται στην αρμόδια 

τελωνειακή αρχή, στην οποία υποβλήθηκε η αίτηση, η οποία και τα επεξεργάζεται. Για τον κατάλογο των αρμόδιων τελωνειακών 

αρχών των κρατών μελών, βλ. 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/right

_holders/defend-your-rights_en.pdf

Αν αισθάνεστε ότι τα δικαιώματά σας παραβιάζονται καθ’ οποιονδήποτε τρόπο, δικαιούστε να υποβάλετε καταγγελία στην εθνική 

εποπτική αρχή που είναι αρμόδια για την προστασία δεδομένων (στοιχεία επικοινωνίας διατίθενται εδώ: 

https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en) σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική διαδικασία. Αν έχετε παρατηρήσεις ή 

απορίες, θέματα που σας προβληματίζουν σχετικά με τη συλλογή και τη χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας 

αφορούν, επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων (ΥΠΔ) στην τελωνειακή υπηρεσία του κράτους μέλους. Αν η 

καταγγελία σας αφορά ενέργεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα πρέπει να την υποβάλετε στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας 

Δεδομένων.
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