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Por el presente se certifica que el documento que se adjunta es una copia conforme
de la solicitud de marca GHOD8QLyQ(XURSHD cuyo número y fecha de presentación
aparecen a continuación.
Hiermit wird bestätigt, dass die Abschrift der Anmeldung, die diesem Beleg beigeheftet
ist, eine genaue Abschrift der Anmeldung der Unionsmarke ist, dessen Nummer und
Anmeldetag nachstehend aufgeführt sind.
This is to certify that the attached document is an exact copy of the application for a
European Union trade mark bearing the number and date of filing indicated below.
Par la présente, il est certifié que le document annexé est une copie conforme de la
demande de marque de l´Union Européenne portant le numéro et la date de dépôt
qui figurent ci-après.
Con la presente si certifica che l’allegato documento è una copia conforme della
domanda di marchio dell´Unione Europea contrassegnata dal numero e dalla data di
deposito riportati sotto.
Núm./Nr./ No/n°/n.

Fecha/Datum/ Date/Date/Data

018565691

27/09/2021

Alicante, 09/01/2022

Karin KUHL
Departamento de Operaciones
Hauptabteilung Kerngeschäft
Operations Department
Département «Opérations»
Dipartimento Operazioni

Avenida de Europa, 4 • E - 03008 Alicante • Spain
Tel. +34 96 513 9100 • www.HXLSReuropa.eu
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Zgłoszenie znaku towarowego Unii Europejskiej
Data wydania potwierdzenia (DD/MM/RRRR)
27/09/2021

Liczba stron (łącznie z niniejszą)
4

Język
Pierwszy język

polski

Drugi język:

angielski
Twój numer referencyjny:

Chcę otrzymywać wszystkie wiadomości w drugim
języku:
W stosowanym przypadku przedstawię tłumaczenie
opisu znaku oraz wykaz towarów i usług w drugim
języku.

Zgłaszający
Numer zgłaszającego 1

Numer identyfikacyjny EUIPO
zgłaszającego

949182

Rodzaj zgłaszającego: Podmiot prawny
Nazwa:

INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

Forma prawna:

nadační fond

Krajowy numer
rejestrowy
przedsiębiorstwa

05967023

Państwo rejestracji:

CZECHY

Adres:

Loretánské nám. 109/3

Miasto:

Praha 1

Kod pocztowy:

11800

Państwo:

CZECHY

Adres pocztowy:

INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION
Loretánské nám. 109/3
CZ-11800 Praha 1
CZECHY

Nr telefonu:
Adres e-mail:
Strona internetowa:

Pełnomocnik(-cy)
Znak towarowy
Typ znaku towarowego: Znak graficzny z elementami słownymi
Odwzorowanie znaku: Załącznik 1
Element słowny
(elementy słowne)
znaku:

UNITED ORGANIZATIONS

1
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Alicante, 09/01/2022

Identification Code: 7UUOJSHNYIVZXANC7ISNH6VQZE

Państwo/prowincja:

Copia Certificada / Beglaubigte Abschrift/ Certified Copy / Copie Certifiée / Copia Autenticata
Solicitud de marca de la Unión Europea / Unionsmarkenanmeldung / European Union trade mark application/
Demande de marque de l'Union européenne / Domanda di marchio dell'Unione europea

Zgłoszenie znaku towarowego Unii Europejskiej
Zastrzeżenie koloru w
celu zastrzeżenia
pierwszeństwa w
innych urzędach:

Wykaz towarów i usług
Towary i usługi

Język

36

Zbiórki funduszy na cele dobroczynne; Organizowanie
PL
zbiórek charytatywnych [na rzecz osób trzecich];
Gromadzenie funduszy i sponsorowanie finansowe;
Crowdfunding; Doradztwo w zakresie pozyskiwania funduszy
politycznych; Gromadzenie funduszy na cele charytatywne
za pomocą imprez rozrywkowych; Inwestowanie funduszy na
cele charytatywne; Organizacja zbiórek; Organizacja zbiórek
charytatywnych; Organizowanie działań mających na celu
zbieranie funduszy na cele biznesowe; Organizowanie
działań mających na celu zbieranie funduszy na cele
charytatywne; Organizowanie zbierania funduszy;
Pozyskiwanie funduszy na projekty pomocy zagranicznej;
Pozyskiwanie funduszy na projekty humanitarne;
Pozyskiwanie funduszy politycznych; Pozyskiwanie funduszy
w celu uczczenia pamięci osób; Przydzielanie dotacji
pieniężnych dla organizacji charytatywnych; Sponsorowanie
finansowe; Usługi zbierania funduszy na cele polityczne;
Zbieranie funduszy; Usługi zbierania funduszy na cele
charytatywne za pośrednictwem organizowania i
prowadzenia gal; Zbiórka funduszy dobroczynnych jako
środki ostrożności i zapobieganie katastrofom; Świadczenie
usług charytatywnych w zakresie zbierania funduszy
dotyczących równoważenia emisji dwutlenku węgla.
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Identification Code: 7UUOJSHNYIVZXANC7ISNH6VQZE

Klasa
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Zgłoszenie znaku towarowego Unii Europejskiej
Wykaz towarów i usług
Klasa

Towary i usługi

Język

36

Charitable fund raising; Arranging charitable collections [for
others]; Fundraising and financial sponsorship;
Crowdfunding; Political fundraising consulting; Charitable
fundraising by means of entertainment events; Investment of
funds for charitable purposes; Organization of monetary
collections; Organising of charitable collections; Arranging
business fundraising activities; Arranging charitable
fundraising activities; Arranging fundraising; Arranging of
funds for overseas aid projects; Arranging of financing for
humanitarian projects; Political fundraising; Memorial fund
raising; Providing monetary grants to charities; Financial
sponsorship; Political fund-raising services; Fundraising;
Charitable fundraising services by means of organizing and
conducting galas; Charitable fund raising in view of disaster
precautions and prevention; Provision of charitable
fundraising services in relation to carbon offsetting.

EN

Sprawozdania
Krajowe sprawozdanie z
poszukiwań
Sprawozdanie z poszukiwań w
Unii Europejskiej

Płatność kartą kredytową

Podstawowa opłata

850,00

Opłata za
wyszukiwanie
Extra Class Fee:
Ogółem:

850,00

Podpis
Imię i nazwisko

Stanowisko zajmowane przez sygnatariusza

Rafał WASIK

Zgłaszający

Załączniki
3
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Identification Code: 7UUOJSHNYIVZXANC7ISNH6VQZE

Opłaty
Forma płatności:
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Wydział Działań
Operacyjnych
L101F (e-filing)

Alicante, 27/09/2021
INTERNATIONAL HUMAN
RIGHTS COMMISSION
Loretánské nám. 109/3
CZ-11800 Praha 1
CZECHY
Otrzymanie wniosku Znak towarowy Unii Europejskiej oraz zawiadomienie o
przyznaniu tymczasowej daty zgłoszenia
(art. 30 ust. 2 oraz art. 32 i 41 RZTUE)

Numer zgłoszenia:

018565691

Twoje odniesienie:
Nazwa znaku towarowego:

UNITED ORGANIZATIONS

Typ znaku towarowego:

Znak graficzny z elementami
słownymi

Zgłaszający:

INTERNATIONAL HUMAN
RIGHTS COMMISSION
Loretánské nám. 109/3
11800 Praha 1
CZECHY

W dniu 27/09/2021 do Urzędu wpłynęło elektroniczne zgłoszenie, któremu nadano
powyższy numer akt. W przypadku wszelkich kontaktów lub korespondencji z Urzędem
w związku ze zgłoszeniem należy podawać powyższy numer.
Jeżeli zostaną spełnione wymogi art. 32 RZTUE, datą zgłoszenia powyższego znaku
będzie 27/09/2021.
Płatność uwzględnia podstawową opłatę za zgłoszenie w wysokości 850 EUR.
Jeżeli zgłoszenie zawiera więcej niż jedną klasę towarów lub usług, na płatność składa
się również opłata za każdą dodatkową klasę. Kwota opłat za dodatkowe klasy wynosi
Avenida de Europa, 4 E-03008 Alicante, Hiszpania
Tel.: +34 96 513 9100
www.euipo.europa.eu
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Alicante, 09/01/2022

Identification Code: 7UUOJSHNYIVZXANC7ISNH6VQZE

Z przyjemnością informujemy, że twoje zgłoszenie zostanie
rozpatrzone w trybie Fast Track (tryb przyspieszony).
Aktualne warunki i standardy dotyczące terminów przesyłania
dla trybu Fast Track znajdziesz tutaj http://euipo.europa.eu/
fasttrack
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Wydział Działań
Operacyjnych
L101F (e-filing)

50 EUR za pierwszą dodatkową klasę, 150 EUR za każdą kolejną dodatkową klasę.
W przypadku złożenia wniosku o przygotowanie krajowych sprawozdań z wyszukiwań,
płatność dodatkowo zawiera należną opłatę w wysokości EUR 60. Publikacja
zgłoszenia nastąpi po przesłaniu Państwu wszystkich sprawozdań z wyszukiwań.

Kod weryfikacyjny dla tej płatności: 21AJXE99
EUIPO nie wystawia faktur.

Wydział Działań Operacyjnych

Dziękujemy za złożenie zgłoszenia online - opłata za nie jest o 150 EUR niższa niż
w przypadku skorzystania z formularza papierowego

Avenida de Europa, 4 E-03008 Alicante, Hiszpania
Tel.: +34 96 513 9100
www.euipo.europa.eu
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Identification Code: 7UUOJSHNYIVZXANC7ISNH6VQZE

Wybierając tryb Fast Track, możesz przyspieszyć opublikowanie swoich znaków
towarowych.
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Zgłoszenie znaku towarowego Unii Europejskiej

Data wydania potwierdzenia (DD/MM/RRRR)
27/09/2021

Liczba stron (łącznie z niniejszą)
5

Język
Pierwszy język

polski

Drugi język:

angielski

Twój numer referencyjny:

Chcę otrzymywać wszystkie wiadomości w drugim
języku:
W stosowanym przypadku przedstawię tłumaczenie
opisu znaku oraz wykaz towarów i usług w drugim języku.

Zgłaszający
Numer zgłaszającego 1

Numer identyfikacyjny EUIPO
zgłaszającego

949182

Rodzaj zgłaszającego: Podmiot prawny
Nazwa:

INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

Forma prawna:

nadační fond

Krajowy numer
rejestrowy
przedsiębiorstwa

05967023

Państwo rejestracji:

CZECHY

Adres:

Loretánské nám. 109/3

Miasto:

Praha 1

Państwo/prowincja:
Kod pocztowy:

11800

Państwo:

CZECHY

Adres pocztowy:

INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION
Loretánské nám. 109/3
CZ-11800 Praha 1
CZECHY

Nr telefonu:
Adres e-mail:

Identification Code: 7UUOJSHNYIVZXANC7ISNH6VQZE

Strona internetowa:

Pełnomocnik(-cy)
Znak towarowy
Typ znaku towarowego: Znak graficzny z elementami słownymi
Odwzorowanie znaku: Załącznik 1
Element słowny
(elementy słowne)
znaku:
Zastrzeżenie koloru w
celu zastrzeżenia
pierwszeństwa w
innych urzędach:

UNITED ORGANIZATIONS
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Zgłoszenie znaku towarowego Unii Europejskiej

Wykaz towarów i usług
Towary i usługi

Język

36

Zbiórki funduszy na cele dobroczynne; Organizowanie
PL
zbiórek charytatywnych [na rzecz osób trzecich];
Gromadzenie funduszy i sponsorowanie finansowe;
Crowdfunding; Doradztwo w zakresie pozyskiwania funduszy
politycznych; Gromadzenie funduszy na cele charytatywne
za pomocą imprez rozrywkowych; Inwestowanie funduszy na
cele charytatywne; Organizacja zbiórek; Organizacja zbiórek
charytatywnych; Organizowanie działań mających na celu
zbieranie funduszy na cele biznesowe; Organizowanie
działań mających na celu zbieranie funduszy na cele
charytatywne; Organizowanie zbierania funduszy;
Pozyskiwanie funduszy na projekty pomocy zagranicznej;
Pozyskiwanie funduszy na projekty humanitarne;
Pozyskiwanie funduszy politycznych; Pozyskiwanie funduszy
w celu uczczenia pamięci osób; Przydzielanie dotacji
pieniężnych dla organizacji charytatywnych; Sponsorowanie
finansowe; Usługi zbierania funduszy na cele polityczne;
Zbieranie funduszy; Usługi zbierania funduszy na cele
charytatywne za pośrednictwem organizowania i
prowadzenia gal; Zbiórka funduszy dobroczynnych jako
środki ostrożności i zapobieganie katastrofom; Świadczenie
usług charytatywnych w zakresie zbierania funduszy
dotyczących równoważenia emisji dwutlenku węgla.

Klasa

Towary i usługi

Język

36

Charitable fund raising; Arranging charitable collections [for
others]; Fundraising and financial sponsorship;
Crowdfunding; Political fundraising consulting; Charitable
fundraising by means of entertainment events; Investment of
funds for charitable purposes; Organization of monetary
collections; Organising of charitable collections; Arranging
business fundraising activities; Arranging charitable
fundraising activities; Arranging fundraising; Arranging of
funds for overseas aid projects; Arranging of financing for
humanitarian projects; Political fundraising; Memorial fund
raising; Providing monetary grants to charities; Financial
sponsorship; Political fund-raising services; Fundraising;
Charitable fundraising services by means of organizing and
conducting galas; Charitable fund raising in view of disaster
precautions and prevention; Provision of charitable
fundraising services in relation to carbon offsetting.

EN
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Identification Code: 7UUOJSHNYIVZXANC7ISNH6VQZE

Klasa
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Zgłoszenie znaku towarowego Unii Europejskiej

Sprawozdania
Krajowe sprawozdanie z
poszukiwań
Sprawozdanie z poszukiwań w
Unii Europejskiej

Opłaty
Forma płatności:

Płatność kartą kredytową

Podstawowa opłata

850,00

Opłata za
wyszukiwanie
Extra Class Fee:
Ogółem:

850,00

Podpis
Imię i nazwisko

Stanowisko zajmowane przez sygnatariusza

Rafał WASIK

Zgłaszający

Załączniki
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