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DEKLARATION (37 CFR 1.63) AV ANSÖKAN OM UTILITY ELLER DESIGN GENOM ANSÖKNINGSBLANKETT (37
CFR 1.76)
DECLARATION (37 CFR 1.63) FOR UTILITY OR DESIGN APPLICATION USING AN APPLICATION DATA SHEET
(37 CFR 1.76)
Namn på
uppfinningen
Title of
Invention
Jag, som är nedan nämnd uppfinnare, intygar härmed att:
As the below named inventor, I hereby declare that:
Denna
deklaration
vänder sig till:
This declaration
is directed to:



Den bifogade ansökan, eller
The attached application, or



USA-ansökan eller internationellt PCT-nummer ____________________ registrerat den _____________________.
United States application or PCT international application number ____________________ filed on ____________________.

Jag gjorde den ovan angivna ansökan eller godkände att den utfärdades.
The above-identified application was made or authorized to be made by me.
Jag tror att jag är den ursprungliga uppfinnaren eller en samarbetande uppfinnare av en uppfinning som det görs anspråk på i ansökan.
I believe that I am the original inventor or an original joint inventor of a claimed invention in the application.
Jag intygar härmed att jag är medveten om att någon uppsåtligt falsk uppgift som är lämnad i denna deklaration är straffbar med böter eller fängelse upp
till fem (5) år enligt 18 U.S.C. 1001, eller båda.
I hereby acknowledge that any willful false statement made in this declaration is punishable under 18 U.S.C. 1001 by fine or imprisonment of not more
than five (5) years, or both.

VARNING:
WARNING:
Sökande varnas om att vara försiktiga med att lämna ut personuppgifter i handlingar som tillhör en patentansökan, då det kan leda till
identitetsstöld. Personlig information så som personnummer, bankkontonummer eller kreditkortsnummer (förutom godkännande av check
eller kreditkort i blankett PTO-2038 som lämnas in för betalningssyfte) begärs aldrig av USPTO som stöd för en ansökan. Om den här
typen av information finns i de handlingar som har lämnats in till USPTO, bör sökande överväga att redigera sådana personuppgifter
innan de lämnar in handlingarna till USPTO. Sökande informeras om att en patentansökan blir en offentlig handling efter att den har
publicerats (förutsatt att ingen begäran om icke-offentliggörande i enlighet med 37 CFR 1.213(a) görs i ansökan) eller efter att patenten
har utfärdats. Vidare, en avslagen ansökan kan även bli tillgänglig för allmänheten, om det hänvisas till denna ansökan i en annan
publicerad ansökan eller utfärdad patent (se 37 CFR 1.14). Blankett PTO-2038 för auktorisation av checkar och kreditkort som lämnas in
för betalningssyfte ingår inte i ansökningshandlingen och därmed blir den inte tillgänglig för allmänheten.
Petitioner/applicant is cautioned to avoid submitting personal information in documents filed in a patent application that may contribute to identity
theft. Personal information such as social security numbers, bank account numbers, or credit card numbers (other than a check or credit card
authorization form PTO-2038 submitted for payment purposes) is never required by the USPTO to support a petition or an application. If this type
of personal information is included in documents submitted to the USPTO, petitioners/applicants should consider redacting such personal
information from the documents before submitting them to the USPTO. Petitioner/applicant is advised that the record of a patent application is
available to the public after publication of the application (unless a non-publication request in compliance with 37 CFR 1.213(a) is made in the
application) or issuance of a patent. Furthermore, the record from an abandoned application may also be available to the public if the application
is referenced in a published application or an issued patent (see 37 CFR 1.14). Checks and credit card authorization forms PTO-2038 submitted
for payment purposes are not retained in the application file and therefore are not publicly available.
UPPFINNARENS LAGLIGA NAMN
LEGAL NAME OF INVENTOR
Uppfinnare: _______________________________________________________________
Inventor: __________________________________________________________________

Datum (Valfritt): __________________________
Date (Optional): __________________________

Namnteckning: ______________________________________________________________________________________________________
Signature: __________________________________________________________________________________________________________
Meddelande: ett ansökningsdatablad (PTO/AIA/14 eller motsvarande) med hela uppfinnarenhetens namn måste följa med denna blankett, eller måste ha
registrerats tidigare. Använd en ytterligare PTO/AIA/01-blankett för varje uppfinnare.
Note: An application data sheet (PTO/AIA/14 or equivalent), including naming the entire inventive entity, must accompany this form or must have been
previously filed. Use an additional PTO/AIA/01 form for each additional inventor.
This collection of information is required by 35 U.S.C. 115 and 37 CFR 1.63. The information is required to obtain or retain a benefit by the public which is to file (and by the
USPTO to process) an application. Confidentiality is governed by 35 U.S.C. 122 and 37 CFR 1.11 and 1.14. This collection is estimated to take 1 minute to complete,
including gathering, preparing, and submitting the completed application form to the USPTO. Time will vary depending upon the individual case. Any comments on the amount
of time you require to complete this form and/or suggestions for reducing this burden, should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, U.S.
Department of Commerce, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO:

Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450.
If you need assistance in completing the form, call 1-800-PTO-9199 and select option 2.

Privacy Act-kungörelse
Enligt lagen Privacy Act från 1974 (P.L. 93-579) måste du få viss information i samband med att du lämnar in den
bifogade blanketten om patentansökan eller patent. I enlighet med denna lag blir du informerad om följande: (1)
myndigheten som ansvarar för insamlandet av denna information är 35 U.S.C. 2(b); (2) att tillhandahålla den begärda
informationen är frivilligt; och (3) att U.S. Patent och Trademark Offices (USA:s patent och registreringsverk) främsta syfte
med att använda informationen är att behandla och/eller granska ditt förslag till patentansökan eller patent. Om du inte
tillhandahåller den begärda informationen är det möjligt att U.S. Patent och Trademark Offices (USA:s patent och
registreringsverk) inte kan behandla och/eller granska dina inlämnade handlingar, vilket kan innebära att processen
avslutas, ansökan avslås eller att patenten utgår.
De uppgifter som du lämnar på denna blankett kommer att användas i följande rutinsyften:
1. Denna information kommer att bli behandlad med tystnadsplikt till den utsträckning som är tillåten enligt lagarna
Act (5 U.S.C. 552) och Privacy Act (5 U.S.C 552a). Handlingar i dessa register får lämnas ut till USA:s
justitiedepartement för att fastställa huruvida offentliggörande av dessa handlingar krävs enligt lagen Freedom of
Information Act.
2. Handlingar i detta register får utlämnas, som rutinmässigt bruk, när bevis ska framställas till en domstol, domare
eller förvaltningsdomstol, inklusive offentliggörande för motpartens ombud vid förlikningsförhandlingar.
3. Handlingar i detta register får offentliggöras för en kongressledamot som rutinmässigt bruk. Detta får ske när
ledamoten lämnar in en begäran avseende en individ som berörs av handlingarna och om individen har begärt
ledamotens hjälp vad det gäller ärendet.
4. Handlingar i detta register får offentliggöras för en myndighetsleverantör som behöver denna information för att
utföra ett uppdrag. Mottagare av informationen kommer att vara skyldiga till att uppfylla kraven som finns i lagen
Privacy Act of 1974 (1974 års lag om integritetsskydd), med ändringar i enlighet med 5 U.S.C. 552a(m).
5. Handlingar i detta register som är relaterade till en internationell ansökan genom PCT-systemet (Patent
Cooperation Treaty) får bli offentliggjorda för BIRPI (International Bureau of the World Intellectual Property
Organization) som rutinmässigt bruk, i enlighet med PCT-systemet (Patent Cooperation Treaty).
6. Handlingar i detta register får offentliggöras för en annan federal myndighet som rutinmässigt bruk för nationella
säkerhetssyften (35 U.S.C. 181) och för granskning i enlighet med lagen Atomic Energy Act (42 U.S.C. 218(c)).
7. Handlingar i detta register får offentliggöras för en General Services Administrator eller hans/hennes företrädare,
under en inspektion av register som utförs av GSA som en del av myndighetens ansvar för att rekommendera
förbättringar i register- och programhantering, i enlighet med 44 U.S.C. 2904 och 2906. Sådan offentliggörning
ska ske i enlighet med de regler som gäller för inspektioner av register för detta syfte och något annat relevant
direktiv (ex. GSA eller Commerce). Denna typ av offentliggörning ska inte användas för att ta beslut om individer.
8. Handlingar i detta register får offentliggöras för allmänheten, som rutinmässigt bruk, efter att ansökan antingen
har publicerats i enlighet med 35 U.S.C. 122(b) eller att patent har beviljats i enlighet med 35 U.S.C. 151. Vidare
kan handlingar offentliggöras för allmänheten, som rutinmässigt bruk, om de är föremål för begränsningar enligt
37 CFR 1.14, eller om handlingen registrerades i en ansökan som avslagits, avslutas eller om det hänvisas till
denna ansökan i en annan publicerad ansökan, eller en ansökan som är öppen för allmän granskning eller ett
utfärdat patent.
9. Handlingar i detta register får offentliggöras för federala, delstatliga eller lokala polismyndigheter, som
rutinmässigt bruk, om USPTO upptäcker en överträdelse eller en möjlig överträdelse av lagar och förordningar.

