Brüsszel, 2013. július 8.
A belgiumi székhelyű GS1 - korábbi nevén „EAN International” - egy olyan nemzetközi, nonprofit
szervezet, melynek fő tevékenysége nemzetközi szabványok fejlesztése termékazonosítás céljából
vonalkódok és rádiófrekvenciás azonosítási technológiák segítségével, valamint B2B szabványok
fejlesztése az elektronikus kereskedelem és az adatszinkronizálás támogatása érdekében. A GS1
szervezet kizárólagos tulajdonában van a GS1 által fejlesztetett szabványrendszer (GS1 rendszer)
szellemi tulajdonjoga – beleértve a szerzői jogokat és a védjegyeket is. A GS1 kijelenti, hogy fenntart
minden tulajdonában lévő szellemi tulajdonjogot, mely nem került átruházásra harmadik személy
számára, továbbá fenntartja a jogot, hogy tulajdonjogait érvényesítse és jogsértés esetén jogi eljárást
kezdeményezzen.
Magyarországon a GS1 Magyarország Nonprofit Zrt. (GS1 Hungary) a GS1 szervezet meghatalmazott
tagszervezete. Ebbéli minőségében a GS1 Magyarország jogosult a GS1 rendszer magyarországi
kezelésére és egyben Magyarországon a GS1 rendszer kizárólagos képviselője.
A GS1 szervezet igazolja, és újólag jóváhagyja az általa 2005. augusztus 26-án illetve 2009.
szeptember 4-én kibocsátott GS1 Magyarország jogosultságaira vonatkozó jogosultsági tanúsítványok
tartalmát.
Igazoljuk és megerősítjük, hogy a GS1 tagszervezeteként a GS1 Magyarország jogosult a GS1 (EAN)
azonosítószámok (vonalkód számok) kiadására vállalatok vagy más harmadik személy számára,
továbbá a GS1 rendszer használatára, elsősorban GS1 azonosítok és EAN/UPC vonalkód szabványokra
vonatkozó engedélyek kibocsátására vállalatok vagy más harmadik személy számára. Ezennel
ismételten kijelentjük, hogy Magyarországon a GS1 Magyarország a GTIN számok (Global Trade
Identification Number) hivatalos forráshelye. A GS1 Magyarország jogosult a termékazonosítás, az
elektronikus kereskedelem illetve egyéb célból kiadott számok érvényesítésére. A GS1
Magyarországra átruházott szerzői jogok között szerepel, hogy a GS1 Magyarország jogosult a GS1
Szabványokon és Specifikációkon alapuló önálló munka végzésére.
A fentiekben leírtak nem tartalmazzák teljes körűen a GS1 Magyarország jogosultságait.
A GTIN jogosulatlan felhasználása Magyarországon és más országokban is veszélyezteti a GS1
rendszer integritását, zavart kelt a piacokon, veszélyezteti az ellátási láncok működését valamint
további jelentős és hosszú távú károkat is okozhat.
A GS1 számok és az EAN/UPC vonalkódok jogosulatlan vagy helytelen felhasználásának
megakadályozása érdekében észrevételeivel kérjük, forduljon a GS1 Magyarországhoz.
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