Eskari zka.:/ Solicitud nº.:
Data / Fecha:

……/.……. /…..…

Ordua-min / Hora-min: .….. ; …...

EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO
JABETZA INTELEKTUALAREN ERRIGISTROA

(Administrazioak betetzeko/ A cumplimentar por la Administración)

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
DEL PAÍS VASCO

LEHEN ALDIZ INSKRIBATZEKO ESKABIDEA. EGILEAK 2 INPRIMAKIA
DATU-BASEAK
OBRAREN

IZENBURUA 1

....................................................................................................................................................

LEGE GORDAILUAREN ZKA. (egonez gero)………………DIBULGAZIO DATA (egonez gero)......................................
GOITIZENA

EDO

ZEINUA…………………………………………………………………………………………………………….

(Eremu hori ez da derrigorrean bete behar. Egileak obraren gaineko eskubideak goitizen edo zeinu batekin erregistratu
nahi dituenean bakarrik bete behar da.)
Ez-anonimoa...................................................................................................................................................
Anonimoa. Kasu horretan, obra jada dibulgatu bada, adierazi jabetza intelektualeko eskubideak baliatuko
dituen pertsona fisiko edo juridikoaren izen-abizenak edo izendapena eta nortasun agiriaren zenbakia:
… ………………. … … …. .………………………………………………………………………………………………………

.............................................................................................................................................................................
ESKABIDEAREKIN BATERA AURKEZTU BEHARREKOA:
1.

Datu-basearen edukiaren memoria deskribatzailea –behar bezala koadernatuta eta orrikatuta, eta azalean
izenburua eta egilearen/egileen izena dituena–, honako elementu hauek barne hartzen dituena:
-

2.

Ordenatzeko irizpide sistematikoak eta metodikoak: egitura2 .
Datuak kontsultatzeko sistema (eskuzkoa, informatikoa)
Datuak kontsultatzeko modua (sekuentziala, zuzena, indexatua)

Nahi izanez gero 3 , datu-basearen grabaketa bat. Erregistroak edukia aztertu ahal izateko moduko euskarrian
aurkeztu behar da (CD-ROM, DVD), aurrez tratatu beharrik izan gabe PC batean irakurri ahal izateko moduan,
eta euskarrian izenburua eta egilearen/egileen izen-abizenak adierazita dituela.

OHARRAK:
a)
b)
c)

Inprimaki hau Egileak 1 inprimakiaren osagarria da, eta horrekin batera aurkeztu beharrekoa.
Egileak 2 inprimaki bakarra aurkeztuko da eskabide bakoitzarekin: obra motaren arabera dagokiona.
Eremu guztiak bete behar dira, nahitaezkoak ez direnak salbu. Bestela, Herri Administrazioen
Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 68.1 artikuluan xedatutakoari jarraiki,
hamar eguneko epea emango zaio interesdunari, falta diren agiriak aurkez ditzan, eta jakinaraziko zaio
hori egin ezean bertan behera geldituko dela bere eskaera, horretarako ebazpena eman
ondoren.
…………………………………..(e)n, ……………(e)ko ……………….. aren ……………….. (e)(a)n

SINATUTA,

1
2
3

ESKATZAILEA(K)/TITULARRA(K)

Alearen izenburua ipini; “Egileak 1” ereduan adierazitako berbera.
Datu-baseen kasuan, egitura bakarrik babesten da, baldin eta hautaketaren adierazpenari edo edukiaren antolamenduari dagokionez originala
Datu -basearen grabaketa aurkeztea aukerakoa bada ere, lagungarria da deskribatzeko eta identifikatzeko

