Oferta | Prawo własności intelektualnej
W ramach spółki funkcjonują dwa wyspecjalizowane działy – Kancelaria Prawna oraz

Forma współpracy

Kancelaria Patentowa – które łącznie zapewniają naszym Klientom kompleksową obsługę

i wynagrodzenie:

spraw związanych z szeroko rozumianą własnością intelektualną. Nasi specjaliści - adwokaci,

1. Zlecenie jednorazowe

radcowie prawni i rzecznicy patentowi – świadczą usługi kompleksowej i profesjonalnej

– cena indywidualnie

obsługi prawnej podmiotów krajowych i zagranicznych (osób fizycznych, osób prawych

dostosowana do zakresu

i jednostek organizacyjnych) w obszarze własności intelektualnej, w tym dotyczącym prawa

świadczonych usług

własności przemysłowej, autorskiego, zwalczania nieuczciwej konkurencji, prasowego,

2. Stała obsługa prawna

cywilnego. Posiadamy kierunkowe przygotowanie, niezbędne doświadczenie oraz szeroką

Pakiet Indywidualny

bazę współpracowników.

– cena ryczałtowa

Gwarantujemy:

> indywidualne podejście do sprawy Klienta
> wsparcie naszych Klientów w działaniach nakierowanych na uzyskanie praw wyłącznych
> pomoc w egzekwowaniu przysługujących Klientom praw wyłącznych
> pomoc w rozwiązywaniu sporów dotyczących szeroko rozumianej własności intelektualnej
> profesjonalną pomoc w minimalizowaniu ryzyka prawnego w sprawach dotyczących
szeroko rozumianej własności intelektualnej

Wysoki poziom usług gwarantuje:

> stałe podnoszenie naszych kwalifikacji poprzez samokształcenie, udział w konferencjach,
kursach, szkoleniach, bieżąca styczność z problemami naszych Klientów połączona
z poszukiwaniem pragmatycznych rozwiązań

> współpraca ze specjalistami z różnych dziedzin prawa oraz praktykami i teoretykami
legitymującymi się stopniami i tytułami naukowymi w dziedzinach istotnych z punktu
widzenia badania zdolności i czystości zgłoszonych do ochrony wzorów użytkowych
i wynalazków

Zakres usług:

> opracowywanie opinii prawnych w sprawach własności intelektualnej, sporządzanie
projektów umów dotyczących praw wyłącznych, w tym praw autorskich i pokrewnych

> doradztwo oraz reprezentowanie interesów Klienta w sprawach dotyczących prawa
autorskiego i praw pokrewnych, cywilnoprawnej ochrony dóbr osobistych, prawa
prasowego, zwalczania nieuczciwej konkurencji

> doradztwo w zakresie doboru optymalnych form ochrony własności intelektualnej
Klienta, w tym: utworów literackich, graficznych, oznaczeń identyfikujących przedsiębiorcę
(firma, nazwa, godło, logo, skrót literowy lub inny charakterystyczny symbol), znaków
towarowych, nazw handlowych, nazw domen internetowych, wzorów przemysłowych,
wzorów użytkowych, wynalazków
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> doradztwo i reprezentowanie Klienta w sprawach ochrony oznaczeń identyfikujących
przedsiębiorcę (firma, nazwa, godło, logo, skrót literowy lub inny charakterystyczny
symbol) przed ich bezprawnym wykorzystywaniem przez osoby trzecie stanowiącym

>

czyn nieuczciwej konkurencji
doradztwo i reprezentowanie Klienta w sprawach ochrony know-how i innych informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Klienta przed ich przekazywaniem, ujawnianiem, wykorzystaniem oraz nabyciem od osoby nieuprawnionej stanowiących czyn
nieuczciwej konkurencji

> przygotowanie pism pozaprocesowych w sprawach naruszeń praw wyłącznych Klienta,
>
>

w tym osobistych i majątkowych praw autorskich oraz praw własności przemysłowej
przygotowywanie projektów umów o przeniesienie praw wyłącznych, w tym majątkowych praw autorskich oraz praw własności przemysłowej, umów licencyjnych
reprezentowanie interesów Klienta na etapie przedprocesowym w sprawach naruszeń
praw wyłącznych poprzez kierowanie do naruszających wezwań do zaniechania
naruszeń, pism informujących o przysługujących Klientowi prawach wyłącznych
z propozycją uregulowania zasad korzystania z przedmiotu tych praw przez osobę
trzecią za stosownym wynagrodzeniem, sporządzanie projektów ugód pozasądowych

>

obejmujących naprawienie szkody za bezprawne naruszenia praw wyłącznych
reprezentowanie Klienta w postępowaniach sądowych w sprawach naruszeń praw
wyłącznych, w tym zwłaszcza w sprawach, w których poszkodowany takim działaniem
domaga się: zaniechania naruszeń jego praw wyłącznych, dopełnienia czynności
niezbędnych do usunięcia skutków tego naruszenia, w tym poprzez złożenie publicznie
oświadczenia o odpowiedniej treści i formie lub/oraz zapłaty zadośćuczynienia na rzecz
Klienta za doznaną krzywdę lub uiszczenia odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany

>

cel społeczny przez podmiot, który dopuścił się naruszeń
badanie zdolności ochronnej przedkładanych przez Klienta do zgłoszenia jako znaku
towarowego oznaczeń oraz doradztwo przy obieraniu przez Klienta oznaczeń produktów
i usług, badanie zdolności rejestrowej wzorów przemysłowych, badanie zdolności
ochronnej wzorów użytkowych, badanie czystości patentowej wynalazków Klienta,
w tym z udziałem specjalistów z różnych dziedzin i branż oraz w oparciu o stosowne
ekspertyzy

> reprezentowanie Klienta w postępowaniach sądowych przed sądami cywilnymi
i administracyjnymi

> reprezentowanie Klienta w postępowaniach przed Urzędem Patentowym RP (w sprawach
zgłoszeniowych, rejestrowych, sprzeciwowych i spornych) oraz Urzędem ds. Harmonizacji
Rynku Wewnętrznego (OHIM) w Alikante i Urzędem Patentowym w Monachium łącznie
z postępowaniami przed organami odwoławczymi w sprawach uzyskiwania i utrzymania
ochrony, wnoszenia opłat, wygaszania lub unieważniania praw wyłącznych, przenoszenia
praw wyłącznych oraz udzielania licencji lub sublicencji, a także monitoring innych
zgłoszeń, które mogą potencjalnie naruszać prawa wyłączne Klienta, łącznie z reprezentowaniem interesów Klienta
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