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DEKLARATION
DECLARATION

YTTERLIGARE UPPFINNARE
ADDITIONAL INVENTOR(S)
Supplementsida
Supplemental Sheet

Namn på ytterligare samarbetande uppfinnare, om någon:
Name of Additional Joint Inventor, if any:
Förnamn (tilltalsnamn och mellannamn (om något))
Given Name (first and middle (if any))

Sida
Page

En begäran har registrerats för denna osignerade uppfinnare
A petition has been filed for this unsigned inventor
Familjenamn eller efternamn
Family Name or Surname

Uppfinnarens namnteckning
Inventor’s Signature
Bostadsort, stad
Residence: City

av
of

Datum
Date
Delstat
State

Land
Country

Medborgarskap
Citizenship

Postadress
Mailing Address
Stad
City

Delstat
State

Namn på ytterligare samarbetande uppfinnare, om någon:
Name of Additional Joint Inventor, if any:
Förnamn (tilltalsnamn och mellannamn (om något))
Given Name (first and middle (if any))

Postnr
Zip

En begäran har registrerats för denna osignerade uppfinnare
A petition has been filed for this unsigned inventor
Familjenamn eller efternamn
Family Name or Surname

Uppfinnarens namnteckning
Inventor’s Signature
Bostadsort
Residence: City

Land
Country

Datum
Date
Delstat
State

Land
Country

Medborgarskap
Citizenship

Postadress
Mailing Address
Stad
City

Delstat
State

Namn på ytterligare samarbetande uppfinnare, om någon:
Name of Additional Joint Inventor, if any:
Förnamn (tilltalsnamn och mellannamn (om något))
Given Name (first and middle (if any))

Postnr
Zip

En begäran har registrerats för denna osignerade uppfinnare
A petition has been filed for this unsigned inventor
Familjenamn eller efternamn
Family Name or Surname

Uppfinnarens namnteckning
Inventor’s Signature
Bostadsort
Residence: City

Land
Country

Datum
Date
Delstat
State

Land
Country

Medborgarskap
Citizenship

Postadress
Mailing Address
Stad
City

Delstat
State

Postnr
Zip

Land
Country

Denna insamling av information krävs enligt 35 U.S.C. 115 37 CFR 1.63. Informationen krävs för att man ska kunna skaffa in eller kvarhålla en förmån för allmänheten som ska registrera
(och för USPTO för att bearbeta) en ansökan. Sekretessen styrs av 35 U.S.C. 122 och 37 CFR 1.11 och 1.14. Denna informationsinsamling beräknas ta 21 minuter att fylla i, inklusive
insamlande, bearbetning och ivägsändande av den ifyllda ansökningshandlingen till USPTO. Denna tid kan variera från individ till individ. Alla kommentarer om längden på den tid du har
behövt för att fylla i detta formulär och/eller förslag för att minska denna börda skall skickas till Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, U.S. Department of Commerce,
P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450. SÄND INGA AVGIFTER ELLER IFYLLDA BLANKETTER TILL DENNA ADRESS. SÄND DETTA TILL: Commissioner for Patents, P.O.
Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450.
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 21 minutes 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.

Om du behöver hjälp med att fylla i denna blankett ska du ringa till 1-800-PTO-9199 (1-800-786-9199) och välja alternativ 2.
If you need assistance in completing the form, call 1-800-PTO-9199 (1-800-786-9199) and select option 2.
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U.S. Patent and Trademark Office; U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE
Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it contains a valid OMB control number.

DEKLARATION – Datablad för supplementär prioritet
DECLARATION – Supplemental Priority Data Sheet
Utländska ansökningar:
Foreign applications:

Tidigare utländska ansökningar Antal
Prior Foreign Application Number(s)

Land
Country

Utländskt datum för
registrering
Foreign Filing Date
(DDMM//ÅÅÅÅ)
(MM/DD/YYYY)

Prioritet ej begärd
Priority Not Claimed

Certifieringsex som bilaga?
Certified Copy Attached?
JA
NEJ
YES
NO

Denna insamling av information krävs enligt 35 U.S.C. 115 37 CFR 1.63. Informationen krävs för att man ska kunna skaffa in eller kvarhålla en förmån för allmänheten som ska registrera
(och för USPTO för att bearbeta) en ansökan. Sekretessen styrs av 35 U.S.C. 122 och 37 CFR 1.11 och 1.14. Denna informationsinsamling beräknas ta 21 minuter att fylla i, inklusive
insamlande, bearbetning och ivägsändande av den ifyllda ansökningshandlingen till USPTO. Denna tid kan variera från individ till individ. Alla kommentarer om längden på den tid du har
behövt för att fylla i detta formulär och/eller förslag för att minska denna börda skall skickas till Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, U.S. Department of Commerce,
P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450. SÄND INGA AVGIFTER ELLER IFYLLDA BLANKETTER TILL DENNA ADRESS. SÄND DETTA TILL: Commissioner for Patents, P.O.
Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450.
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 21 minutes 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.

Om du behöver hjälp med att fylla i denna blankett ska du ringa 1-800-PTO-9199 (1-800-786-9199) och välja alternativ 2.
If you need assistance in completing the form, call 1-800-PTO-9199 (1-800-786-9199) 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.

