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Priloga

VLOGA
za zaščito podatkov o sestavi kozmetičnih proizvodov

Izpolni Urad Republike Slovenije za kemikalije

Alternativna koda sestavine:

Datum in podpis:

1. Opredelitev vloge:
(Označiti je potrebno vrsto vloge. V vseh primerih je vnos 2. točke obrazca obvezen.)
 prva zahteva za zaščito podatka (izpolniti je potrebno vse točke)
 zahteva za podaljšanje zaščite podatka (izpolniti je potrebno točke 2., 3. in 7.) 
 dopolnitve podatkov (izpolniti je potrebno točke, kjer se pojavljajo novi podatki) 
 spremembe podatkov (v ustreznih točkah je potrebno navesti stare podatke, ki se spreminjajo in nove podatke)
 drugo (navesti):

     

2. Referenčna številka dobavitelja:
     

3. Podatki o sestavini:
(Navesti je potrebno:
- INCI ime sestavine, ali če INCI ime ne obstaja, njeno kemijsko ime, ime določeno po Evropski farmakopeji, INN ali drugo 

ime oziroma številko, ki omogoča identifikacijo sestavine (CAS, IUPAC, EINECS ali številka barvnega indeksa),
- Elincs in uradno številko, ki je dodeljena, če je dana v promet na podlagi predpisov, ki urejajo promet z novimi snovmi, 

in oznako o odobritvi ali zavrnitvi zahteve po zaupnosti na podlagi teh predpisov, 
- če imena in številke iz prejšnjih alinei ne obstajajo (npr. pri sestavinah naravnega izvora), je potrebno navesti ime iz-

hodnega materiala, ime dela uporabljene rastline ali živali, in posamezne komponente sestavine, npr. topila).

     

4. Ocena ustreznosti sestavine:
(Navede se ocena ustreznosti sestavine, izdelana v skladu s 6. členom zakona o kozmetičnih proizvodih in s četrto točko 

priloge V pravilnika o  sestavi kozmetičnih proizvodov. Če je potrebno ali primerno, se lahko ocena ustreznosti vlogi priloži.)

     

5. Predvidena uporaba sestavine: 
(Navedejo se vsi podatki o predvideni uporabi sestavine in vse kategorije kozmetičnih proizvodov, v katerih bo sestavina 

uporabljena.)
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6. Imena proizvodov, ki vsebujejo to sestavino in imena proizvodov:
(Navesti je potrebno vsa imena kozmetičnih proizvodov, na katerih bo podatek o sestavini nadomestila alternativna 

koda.)

     

7. Natančna utemeljitev zaščite podatka:
(Navesti je potrebno natančno obrazložitev in utemeljitev vloge v skladu s 3. členom pravilnika. Če je potrebno ali pri-

merno, se utemeljitev lahko vlogi priloži. )

     

8. Izjava o predhodnih zahtevah za zaščito podatkov
(Navesti je potrebno, ali je bila pri pristojnih organih, katere koli druge države članice Evropske unije, za sestavino vložena 

zahteva za zaščito podatkov in podatek o izidu take vloge.)

     

V/na                                        ,  dne       

Vlogo izpolnil:
     

Podpis: 

Pečat

(Upravna taksa za vlogo po tarifni številki 1 zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 8/00, 44/00, 81/00, 33/01 
– ZVet-1, 45/01 – ZZVR-1, 42/02 in 76/02) znaša 50 točk.) 


