Projektas 2022-03-23

LIETUVOS TAUTINIO OLIMPINIO KOMITETO IR LIETUVOS OLIMPINIO FONDO
PREKIŲ ŽENKLŲ NAUDOJIMO TAISYKLĖS
1.

BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1.

LTOK ir LOF yra registravę Prekių ženklus, kurie naudojami pristatyti LTOK ir LOF veiklas bei
Lietuvoje ir tarptautiniuose renginiuose pristatant Lietuvos sportininkus. Lietuvos Respublikos
prekių ženklų įstatymas nustato, jog prekių ženklo registracija jo savininkui suteikia išimtines teises
į tą ženklą, t. y., prekių ženklo savininkas turi teisę nuspręsti, kas, kur ir kada gali naudoti jo prekių
ženklus. Šios Taisyklės nustato prašymų ir leidimų naudoti LTOK ir LOF Prekių ženklus suteikimo
tvarką.

1.2.

Šios Taisyklės galioja visiems asmenims, kurie savo veikloje nori naudoti Prekių ženklus.

1.3.

Šiose Taisyklėse žemiau nurodytos didžiosiomis raidėmis rašomos sąvokos turi tokias reikšmes:
LTOK

reiškia Lietuvos tautinį olimpinį komitetą, kurio teisinė forma –
asociacija, juridinio asmens kodas 191368237, registruotos buveinės
adresas Olimpiečių g. 15, LT-09237 Vilnius. LTOK yra savarankiška
pasaulio olimpiniam judėjimui priklausanti asociacija.

LOF

reiškia Lietuvos olimpinį fondą, kurio teisinė forma – labdaros ir
paramos fondas, juridinio asmens kodas 190725412, registruotos
buveinės adresas Olimpiečių g. 15, LT-09237 Vilnius.

Prašymas

reiškia Subjekto teikiamą prašymą naudoti Prekių ženklus.

Prekių ženklas (-ai)

reiškia bet kurį šių Taisyklių 2.1 nurodomą LTOK ar LOF registruotą
prekių ženklą.

Subjektas

reiškia sporto federaciją, komandą ar bet kurį juridinį ar fizinį
asmenį, kuris savo veikloje nori naudoti Prekių ženklą.

Taisyklės

reiškia šias taisykles.

2.

PREKIŲ ŽENKLAI

2.1.

Prekių ženklai yra registruojami ir jiems apsauga suteikiama pagal prekių ir paslaugų klases bei
teritorijas. Žemiau lentelėje pateikiami LTOK ir LOF registruoti Prekių ženklai:
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Prekių ženklas

Prekių ir paslaugų klasės
25

35

LTeam – visos Lietuvos komanda

Teritorijos

Drabužiai,
avalynė,
apdangalai;

apranga, Europos
galvos sąjunga ir
Jungtinė
karalystė
Reklama; Verslo vadyba;
Verslo tvarkyba; Įstaigų
veikla.

41

Švietimas;
Mokymas;
Pramogos; Sportinė ir
kultūrinė veikla.

3

Kosmetika

5

Dietinis
maistas
(medicinos reikmėms);
baltymingasis
maistas
(medicinos reikmėms)

25

Drabužiai,
avalynė,
apdangalai

28

Žaislai; pliušiniai žaislai;
žaislinės
statulėlės;
žaidimai

41

Sporto
varžybų
rengimas; pramoginių ar
mokomųjų
konkursų
rengimas;
seminarų
rengimas ir vedimas;
konferencijų rengimas ir
vedimas

5

Dietinis
maistas
ir
dietinės
medžiagos
medicinos
ar
veterinarijos reikmėms.

25

Drabužiai,
avalynė,
apdangalai.

Lietuva

apranga,
galvos

Europos
sąjunga ir
Jungtinė
karalystė

apranga,
galvos
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28

Žaidimai ir žaislai;
Gimnastikos ir sporto
reikmenys, nepriskirti
prie kitų klasių.

32

Alus; Mineralinis ir
gazuotas vanduo ir kiti
gaivieji gėrimai; Vaisių
gėrimai ir vaisių sultys.

41

Švietimas;
Mokymas;
Pramogos; Sportinė ir
kultūrinė veikla.

3

Balinimo preparatai ir Lietuva
kitos
skalbimo
medžiagos;
valymo,
poliravimo, šveitimo ir
švitrinamojo apdirbimo
preparatai;
muilas;
parfumerija,
eteriniai
aliejai,
kosmetika,
plaukų losjonai; dantų
milteliai ir pastos

5

Farmacijos, veterinarijos
ir higienos preparatai;
dietiniai
produktai
(medicinos reikmėms),
kūdikių
maistas;
pleistrai,
tvarsliava;
dantų plombavimo ir
dantų išlajų gamybos
medžiagos;
dezinfekavimo
preparatai;
kenkėjų
naikinimo
preparatai;
fungicidai, herbicidai

16

Popierius, kartonas ir jų
gaminiai, nepriskirti prie
kitų klasių; spaudiniai;
įrišimo
medžiagos;
fotonuotraukos; raštinės
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reikmenys; raštinės ir
buitinės
lipniosios
medžiagos; dailininkų
reikmenys;
teptukai;
rašomosios mašinėlės ir
kontoros
reikmenys
(išskyrus
baldus);
mokomoji medžiaga ir
vaizdinės
priemonės
(išskyrus
aparatūrą);
plastikinės
pakavimo
medžiagos (nepriskirtos
prie
kitų
klasių);
lošiamosios
kortos;
šriftai; klišės
25

Drabužiai,
avalynė,
apdangalai

apranga,
galvos

29

Mėsa, žuvis, paukštiena
ir
žvėriena;
mėsos
ekstraktai; konservuoti,
džiovinti, virti ir kepti
vaisiai
ir
daržovės;
drebučiai,
uogienės,
vaisių
kompotai;
kiaušiniai, pienas ir pieno
produktai;
maistiniai
aliejai ir riebalai

30

Kava, arbata, kakava,
cukrus, ryžiai, tapijoka,
sago kruopos, kavos
pakaitalai; miltai ir grūdų
produktai,
duona,
pyragas ir konditerijos
gaminiai, ledai; medus,
sirupas; mielės, kepimo
milteliai;
druska,
garstyčios;
actas,
padažai;
prieskoniai;
ledas

32

Alus; mineralinis ir
gazuotas vanduo, kiti
gaivieji gėrimai; vaisių
gėrimai ir vaisių sultys;
sirupai ir kiti gėrimų
gaminimo mišiniai
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41

Fizinis
lavinimas; Lietuva
švietimo
informacija;
instruktavimas; klubai
(pramogos ar švietimas);
knygų
leidyba;
mokymas; poilsio ir
pramogų
vietų
paslaugos;
poilsio
stovyklų
paslaugos;
pramogų
informacija;
kolokviumų rengimas ir
vedimas; konferencijų
rengimas ir vedimas;
kongresų rengimas ir
vedimas;
seminarų
rengimas ir vedimas;
simpoziumų rengimas ir
vedimas; kultūros ar
mokomųjų
parodų
rengimas; pramoginių ar
mokomųjų
konkursų
rengimas;
sporto
renginių
rengimas;
sporto varžybų rengimas;
tekstų
skelbimas
(išskyrus reklaminius);
sporto mokyklos; sporto
stovyklų
paslaugos;
sporto
varžybų
tvarkaraščių sudarymas;
sveikatos
klubų
paslaugos;
švietimo
informacija;
švietimo
paslaugos; treniravimas

41

Sporto
varžybų Lietuva
organizavimas; paskaitų,
seminarų,
mokymų,
kursų bei praktinių kūno
kultūros
užsiėmimų
rengimas; poilsio ir
pramoginių
renginių
organizavimas;
informacija apie poilsio
ir pramogų renginius
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3.

PREKIŲ ŽENKLŲ NAUDOJIMAS

3.1.

Pagrindinė prekių ženklo funkcija yra atskirti vieno asmens prekes arba paslaugas nuo kito asmens
prekių arba paslaugų. LTOK ir LOF investuoja į Prekių ženklų žinomumo didinimą bei siekia jų
išskirtinumo, taip identifikuodami savo veiklas bei suteikdami vertę rėmėjams, kurie remia LTOK
ir LOF veiklas.

3.2.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo nuostatomis, LTOK ir LOF, kaip
Prekių ženklų savininkai, turi teisę uždrausti visiems asmenims, neturintiems jų sutikimo dėl Prekių
ženklo naudojimo, vykdant veiklą naudoti Prekių ženklą ar bet kokį ženklą prekėms ar paslaugoms
žymėti, kai:

3.3.

3.4.

(a)

norimas naudoti ženklas yra tapatus Prekių ženklui ir juo žymimos prekės ar paslaugos yra
tapačios toms prekėms ar paslaugoms, kurioms Prekių ženklas yra įregistruotas;

(b)

norimas naudoti ženklas yra tapatus Prekių ženklui arba į jį panašus ir juo žymimos prekės
ar paslaugos yra tapačios prekėms ar paslaugoms, kurioms Prekių ženklas yra įregistruotas,
arba į jas panašios, jeigu yra tikimybė suklaidinti dalį visuomenės dėl Prekių ženklo
savininko.

(c)

norimas naudoti ženklas yra tapatus Prekių ženklui arba į jį panašus, nepaisant to, ar juo
žymimos prekės ar paslaugos yra tapačios, panašios ar nepanašios į tas, kurioms Prekių
ženklas buvo įregistruotas, jeigu pastarasis turi reputaciją Lietuvos Respublikoje ir jeigu
dėl to ženklo naudojimo be tinkamos priežasties nesąžiningai pasinaudojama Prekių ženklo
pranašumais, pažeidžiamas skiriamasis ženklo požymis arba pakenkiama ženklo
reputacijai.

LOF ir LTOK, kaip Prekių ženklų savininkai, turi teisę uždrausti visiems asmenims, neturintiems
jų sutikimo:
(a)

Prekių ženklu žymėti prekes, komandų pavadinimus, aprangą, aksesuarus, maisto
produktus ir kt.

(b)

naudoti Prekių ženklą reklamos tikslais (lauko reklama, renginio vietos reklama,
automobilių žymėjimas ir kt.);

(c)

naudoti Prekių ženklą kaip prekybinį ar juridinio asmens pavadinimą arba jo dalį;

(d)

teikti Prekių ženklu pažymėtas paslaugas;

(e)

naudoti Prekių ženklą komercinės veiklos dokumentuose ir reklamoje;

(f)

naudoti Prekių ženklą kitais negu prekių ar paslaugų atskyrimo tikslais, jeigu dėl to
naudojimo be tinkamos priežasties nesąžiningai pasinaudojama Prekių ženklo privalumais,
pažeidžiami skiriamieji Prekių ženklo požymiai arba pakenkiama Prekių ženklo reputacijai.

Atsižvelgiant į 3.2 ir 3.3 punktuose nurodytą teisinį reguliavimą, asmenys, kurie savo veikloje nori
naudoti Prekių ženklą, privalo gauti LTOK arba LOF leidimą.
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4.

PRAŠYMO NAUDOTI PREKIŲ ŽENKLĄ PATEIKIMAS

4.1.

Subjektas, kuris savo veikloje nori naudoti Prekių ženklą, siekdamas gauti LTOK ir/ar LOF
(priklausomai nuo to, kurio vardu yra registruotas Prekių ženklas) leidimą, turi kreiptis į LTOK ir
LOF, užpildydamas laisvos formos Prašymą ir pateikdamas jį el. paštu info@ltok.lt.

4.2.

Prašyme naudoti Prekių ženklą privaloma pateikti:
(a)

Subjekto pavadinimą, juridinio asmens kodą, adresą, kontaktinio asmens vardą ir pavardę,
el. pašto adresą;

(b)

Paslaugas, prekes, renginius ir kt., kur norima naudoti Prekių ženklą. Jeigu Prekių ženklą
norima naudoti reklamoje, nurodyti kokiose žiniasklaidos priemonėse ir kaip dažnai
ketinama rodyti reklamą;

(c)

Trumpą pagrindimą, kodėl Subjektas mano, kad jo veikloje reikia naudoti Prekių ženklą;

(d)

Prekių ženklo naudojimo pradžios ir pabaigos datas (galima pateikti ir preliminarias).

5.

PRAŠYMO VERTINIMAS

5.1.

LTOK ir LOF stengsis pateiktus Prašymus peržiūrėti per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo
pateikimo, tačiau šis terminas gali būti pratęstas dėl objektyvių priežasčių.

5.2.

LTOK ir LOF Subjektų gali paprašyti pateikti papildomą informaciją ar patikslinti Prašymą.
Nepatikslinus Prašymo, LTOK gali nesuteikti leidimo naudoti Prekių ženklą.

5.3.

LTOK ir LOF išduoda sutikimus dėl Prekių ženklų naudojimo išskirtinai savo nuožiūra ir neprivalo
pateikti detalaus ar motyvuoto paaiškinimo, kodėl LTOK ar LOF sutinka ar nesutinka suteikti
leidimo naudoti Prekių ženklą.

5.4.

Visa informacija dėl Prašymo patikslinimo, leidimo suteikimo ar kitų aplinkybių bus siunčiama
Prašyme pateiktu Subjekto kontaktiniu elektroninio pašto adresu.

5.5.

LTOK ir LOF turi teisę atsisakyti priimti ir / ar peržiūrėti pakartotinai pateiktą Prašymą.

5.6.

LTOK ir LOF turi teisę atšaukti leidimą dėl Prekių ženklo naudojimo, jeigu paaiškėja, kad Prekių
ženklas naudojamas netinkamai arba jo naudojimas kenkia Prekių ženklo reputacijai.

5.7.

LTOK ir LOF Prašyme pateiktą informaciją naudos tik jos vertinimo tikslais. LTOK ir LOF
Prašyme pateiktą informaciją gali perduoti kitoms Lietuvoje veikiančioms Olimpinėms
organizacijoms, paslaugų teikėjams ir konsultantams, siekiant įvertinti Prašyme nurodomą
informaciją.

6.

LICENCINĖ SUTARTIS

6.1.

LTOK ir/ arba LOF nusprendus Subjektui suteikti leidimą naudoti Prekių ženklą, tarp Subjekto ir
LTOK ir/ arba LOF bus sudaryta licencinė sutartis, kurioje bus aptariamos Prekių ženklo naudojimo
sąlygos.

7.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS
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7.1.

Prašyme pateiktus asmens duomenis (Subjekto atstovo vardą, pavardę, el. pašto adresus ir kt.)
LTOK ir LOF tvarkys Prašymo vertinimo tikslu sutarties sudarymo ir vykdymo pagrindu. Asmens
duomenys bus saugomi 2 (dvejus) metus nuo Prašymo pateikimo dienos. Daugiau informacijos
apie asmens duomenų tvarkymą ir duomenų subjektų teises pateikiama Privatumo pranešime.

8.

ATSAKOMYBĖ

8.1.

Subjekto atstovas, kuris pateikia Prašymą, patvirtina, kad jis yra įgaliotas atstovauti Subjektą, o
Prašyme pateikiama informacija yra išsami ir teisinga bei nepažeidžia Lietuvos Respublikoje
galiojančių teisės aktų ir/ar trečiųjų asmenų teisių (asmenų teisės į privatumą, autorių teisių ir kt.)
ir/ar teisėtų interesų.

8.2.

LTOK ir LOF negali atlikti ir neatliks Prašyme nurodomos planuojamos veiklos atitikties vertinimo
Lietuvos Respublikos įstatymams, kitiems teisės aktams ar trečiųjų asmenų teisėms. Subjektai yra
atsakingi, jog jų veikla atitiktų įstatymų ir kitų teisės aktų keliamus reikalavimus ir nepažeistų
trečiųjų asmenų teisių ir/ar teisėtų interesų. LTOK ir/ar LOF nėra ir nebus atsakingi už Subjektų
veiklą, vykdomą naudojant Prekių ženklą, ir/ar už tokios veiklos rezultatus.

8.3.

Subjektai, pažeidę šių Taisyklių reikalavimus ir/ar Prekių ženklų savininkų teises, privalo atlyginti
visus LTOK ir LOF ir/ar trečiųjų asmenų dėl to patirtus nuostolius.

8.4.

LTOK ir LOF nėra ir nebus atsakingi už Subjektų ar trečiųjų asmenų patirtus nuostolius ar žalą dėl
Taisyklių reikalavimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo.
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