PLAN PREZENTACJI

1. Utwór.
2. Twórca.
3. Podział praw majątkowych.
4. Od kiedy utwór jest chroniony?
5. Organizacje zbiorowego zarządzania.
6. - 9. Dozwolony użytek.
10. - 13. Przeniesienie praw autorskich.
14. Umowa licencyjna.
15. - 17. Naruszenie praw autorskich.
18. Czyny nieuczciwej konkurencji.
19. Odpowiedzialność za dokonanie
czynu nieuczciwej konkurencji.
20. Ciężar dowodu i przedawnienie
roszczeń z tytułu czynów nieuczciwej
konkurencji.
21. Tajemnica przedsiębiorstwa.
22. Naśladownictwo.
23. Umowa o ochronie informacji.
24. Prawo własności przemysłowej
a prawo autorskie.
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PLAN PREZENTACJI

25. Projekty wynalazcze i oznaczenia
handlowe.
26. Znak towarowy.
27. Używanie znaku towarowego.
28. Ograniczenia korzystania z prawa
ochronnego na znak towarowy.
29. Czym jest wizerunek.
30. Naruszenie wizerunku.
31. Regulacja wizerunku w ustawie o
prawie autorskim i prawach pokrewnych.
32. RODO a wizerunek.
33.Dane osobowe.
34. Przetwarzanie danych osobowych.
35. Administrator a podmiot
przetwarzający.
36. Umowa o powierzenie przetwarzania
danych osobowych.
37.Prawa osób, których dane są
przetwarzane.
38. Sankcje za naruszenie przepisów
RODO.
39. Umowa o szkolenie zdalne.
40. Cyberbezpieczeństwo.
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PRAWA AUTORSKIE
CO PODLEGA OCHRONIE?

UTWÓR

Ochronie podlega tylko utwór (inaczej
dzieło). Utworem jest każdy przejaw
działalności twórczej o indywidualnym
charakterze, ustalony w jakiejkolwiek
postaci, niezależnie od wartości,
przeznaczenia i sposobu wyrażenia.
DZIEŁO ZALEŻNE

To opracowanie cudzego utworu,
na przykład tłumaczenia, przeróbki.
Autor dzieła zależnego dysponuje całością praw
autorskich do opracowania,
ale rozporządzanie i korzystanie zależy
od zezwolenia twórcy utworu pierwotnego.
Dzieło zależne jest chronione
jak samodzielny utwór.
CO NIE PODLEGA OCHRONIE?

Ochronie nie podlegają:
1. akty normatywne lub ich urzędowe projekty,
2. urzędowe dokumenty, materiały, znaki
i symbole,
3. opublikowane opisy patentowe lub ochronne,
4. proste informacje prasowe.
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PRAWA AUTORSKIE
KOMU PRZYSŁUGUJĄ PRAWA
AUTORSKIE?

TWÓRCA

Co do zasady, prawa autorskie
przysługują twórcy, czyli osobie,
która stworzyła utwór.
WSPÓŁAUTORSTWO

Współautorstwo - dzieło ma więcej
niż jednego twórcę.
Liczba twórców nieograniczona.
Współtwórcom przysługuje prawo autorskie
wspólnie.
Domniemywa się, że wielkości udziałów są
równe.
Do wykonania prawa autorskiego do całości
utworu potrzebna jest zgoda wszystkich
współautorów.
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PRAWA AUTORSKIE
PODZIAŁ PRAW

AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE

UPRAWNIAJĄ DO:

wyłącznego korzystania z utworu,
rozporządzania nim na wszystkich polach
eksploatacji,
wynagrodzenia za korzystanie z utworu.

Są ograniczone w czasie, dziedziczne
i zbywalne.
Oznacza to, że mogą być przedmiotem
sprzedaży, darowizny, licencji, zastawu.

AUTORSKIE PRAWA OSOBISTE

Chronią więź twórcy z utworem,
a w szczególności prawo do autorstwa utworu
i nadzoru nad sposobem korzystania z utworu.
Są nieprzenoszalne, niezbywalne,
nieograniczone w czasie.
Oznacza to, że nie można ich na przykład
sprzedać, darować.
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PRAWA AUTORSKIE
OD KIEDY UTWÓR JEST OCHRONIONY?

USTALENIE UTWORU

Ochrona utworu rozpoczyna się
od ustalenia utworu, czyli od chwili
zakomunikowania utworu innej
osobie niż twórca.
CZAS TRWANIA PRAW
MAJĄTKOWYCH

Trwają od momentu powstania dzieła
przez całe życie twórcy.
Wygasa po upływie 70 lat od dnia
śmierci ostatniego współtwórcy.
Po wygaśnięciu dzieło przechodzi
do domeny publicznej.
CZAS TRWANIA PRAW
OSOBISTYCH

Trwają od momentu powstania dzieła i są
nieograniczone w czasie.
Po śmierci twórcy z powództwem o ochronę
autorskich praw osobistych zmarłego może
wystąpić małżonek, a w jego braku kolejno:
zstępni, rodzice, rodzeństwo, zstępni
rodzeństwa.
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PRAWA AUTORSKIE
OCHRONA

ORGANIZACJE ZBIOROWEGO
ZARZĄDZANIA

Organizacje zbiorowego zarządzania
to stowarzyszenia zrzeszające twórców,
producentów, których podstawowym
celem statutowym jest ochrona
powierzonych im praw autorskich
lub praw pokrewnych, poprzez
zarządzanie nimi na rzecz tych osób
w zakresie zezwolenia udzielonego mu
przez ministra właściwego do spraw
kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego.

ZADANIA

Obejmowanie praw w zbiorowy zarząd.

Zawieranie umów o korzystanie z utworów.

Pobór, podział i wypłata przychodów z praw.
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PRAWA AUTORSKIE
DOZWOLONY UŻYTEK

DOZWOLONY UŻYTEK

Dozwolony użytek pozwala
na bezpłatne korzystanie z utworów
bez potrzeby uzyskania zgody autora.

Można korzystać z utworów
w granicach dozwolonego użytku
pod warunkiem wymienienia imienia
i nazwiska twórcy oraz źródła.
Podanie twórcy i źródła powinno
uwzględniać istniejące możliwości.

Dozwolony użytek nie może naruszać
normalnego korzystania z utworu
lub godzić w słuszne interesy twórcy.
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PRAWA AUTORSKIE
DOZWOLONY UŻYTEK

PRAWO CYTATU

Cytat jest jedną z form dozwolonego użytku.

Wolno przytaczać w utworach stanowiących
samoistną całość:
urywki rozpowszechnionych utworów,
LUB
rozpowszechnione utwory plastyczne, utwory
fotograficzne lub drobne utwory w całości,
w zakresie uzasadnionym celami cytatu,
takimi jak wyjaśnianie, polemika, analiza
krytyczna lub naukowa, nauczanie lub prawami
gatunku twórczości.

Cytat należy prawidłowo oznaczyć.
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PRAWA AUTORSKIE
DOZWOLONY UŻYTEK

DOZWOLONY UŻYTEK EDUKACYJNY

Z dozwolonego użytku edukacyjnego korzystać mogą
tylko instytucje oświatowe i podmioty,
o których mowa
w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 20 lipca
2018 r. – Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce.
Przykłady:
szkoły publiczne i niepubliczne,
uczelnie publiczne i niepubliczne,
instytuty badawcze,
inne podmioty prowadzące głównie
działalność naukową w sposób
samodzielny i ciągły.

Do grona podmiotów nie należą w szczególności:
przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe i spółki.

Na potrzeby zilustrowania treści przekazywanych
w celach dydaktycznych lub w celu prowadzenia
działalności naukowej podmioty te mogą korzystać
z rozpowszechnionych utworów
w oryginale i w tłumaczeniu oraz zwielokrotniać
w tym celu rozpowszechnione drobne utwory
lub fragmenty większych utworów.
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PRAWA AUTORSKIE
DOZWOLONY UŻYTEK

DOZWOLONY UŻYTEK OSOBISTY

Zakres własnego użytku
osobistego obejmuje
korzystanie z pojedynczych
egzemplarzy utworów przez
krąg osób pozostających
w związku osobistym,
w szczególności
pokrewieństwa,
powinowactw lub stosunku
towarzyskiego.

Z dozwolonego użytku
osobistego można
skorzystać wtedy,
gdy utwór został
rozpowszechniony.
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PRAWA AUTORSKIE
PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH

CZYM JEST PRZENIESIENIE?

Przeniesienie majątkowych praw
autorskich oznacza przejście
tych praw na inne podmioty.

RODZAJE I SKUTKI

Przeniesienie może być
odpłatne lub bezpłatne.

Przeniesienie majątkowych
praw autorskich może nastąpić
w formie umowy albo innych
zdarzeń prawnych jak
na przykład dziedziczenie.
FORMA PRZENIESIENIA

Umowa przeniesienia praw
autorskich musi być zawarta
w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
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PRAWA AUTORSKIE
PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH

POLA EKSPLOATACJI

Pole eksploatacji to techniczny
lub ekonomiczny sposób
korzystania z prawa.

Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych
lub umowa o korzystanie z utworu obejmuje pola
eksploatacji wyraźnie w niej wymienione.

Przykładowe pola eksploatacji:

utrwalanie i zwielokrotnianie utworu,

obrót oryginałem albo egzemplarzami utworu,

publiczne rozpowszechnianie utworu,

upoważnienie innych osób do korzystania z utworu,
wykorzystanie utworu do celów marketingowych.
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PRAWA AUTORSKIE
PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH

POLA EKSPLOATACJI

Nieważna jest umowa w części dotyczącej
wszystkich utworów lub wszystkich utworów
określonego rodzaju tego samego twórcy
mających powstać w przyszłości.

Umowa może dotyczyć tylko pól eksploatacji,
które są znane w chwili jej zawarcia.

Twórca utworu wykorzystanego lub włączonego
do utworu audiowizualnego oraz utworu
wchodzącego w skład utworu zbiorowego,
po powstaniu nowych sposobów eksploatacji
utworów, nie może bez ważnego powodu odmówić
udzielenia zezwolenia na korzystanie z tego
utworu w ramach utworu audiowizualnego
lub utworu zbiorowego na polach eksploatacji
nieznanych w chwili zawarcia umowy.
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PRAWA AUTORSKIE
PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH

WYNAGRODZENIE TWÓRCY

Jeżeli z umowy nie wynika, że przeniesienie
autorskich praw majątkowych lub udzielenie
licencji nastąpiło nieodpłatnie, twórcy
przysługuje prawo do wynagrodzenia.

Jeżeli w umowie nie określono wysokości
wynagrodzenia autorskiego, wysokość
wynagrodzenia określa się z uwzględnieniem
zakresu udzielonego prawa oraz korzyści
wynikających z korzystania
z utworu.

Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, twórcy przysługuje
odrębne wynagrodzenie za korzystanie z utworu
na każdym odrębnym polu eksploatacji.

Jeżeli wynagrodzenie twórcy zależy od wysokości
wpływów z korzystania z utworu, twórca ma prawo
do otrzymania informacji i wglądu w niezbędnym
zakresie do dokumentacji mającej istotne znaczenie
dla określenia wysokości tego wynagrodzenia.

www.stowarzyszeniestop.pl

PRAWA AUTORSKIE
LICENCJA

CZYM JEST UMOWA LICENCYJNA?

Umowa licencyjna jest to umowa
na podstawie której licencjodawca
uprawnia licencjobiorcę do korzystania
z utworu na określonych polach
eksploatacji, w określonym czasie
i miejscu.

LICENCJA WYŁĄCZNA I
NIEWYŁĄCZNA

Licencja wyłączna przenosi
na licencjobiorcę prawo do korzystania
z utworu, z wyłączeniem osób trzecich,
w tym twórcy i musi zostać zawarta
w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.

Licencja niewyłączna umożliwia również
innym podmiotom korzystanie
z tego samego utworu na tych samych
polach eksploatacji, w tym samym
czasie i miejscu i może zostać zawarta
w dowolnej formie.
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PRAWO AUTORSKIE
NARUSZENIE PRAW AUTORSKICH

SANKCJE CYWILNE
Twórca, którego autorskie prawa osobiste zostały
zagrożone/naruszone, może żądać od osoby
naruszającej:
zaniechania tego działania,
usunięcia skutków naruszenia,
w szczególności złożenia
publicznego oświadczenia
o odpowiedniej treści i formie,
zadośćuczynienia,
uiszczenia sumy pieniężnej
na wskazany przez twórcę cel społeczny.

Uprawniony, którego autorskie prawa majątkowe
zostały zagrożone/naruszone, może żądać od osoby,
która naruszyła te prawa:
zaniechania naruszania,
usunięcia skutków naruszenia,
naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach
ogólnych albo poprzez zapłatę sumy pieniężnej
w wysokości odpowiadającej dwukrotności,
a w przypadku gdy naruszenie jest zawinione trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które
w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem
udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie
z utworu,
wydania uzyskanych korzyści,
ogłoszenia w prasie oświadczenia o odpowiedniej
treści.
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PRAWO AUTORSKIE
NARUSZENIE PRAW AUTORSKICH

WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU

Sądem właściwym rzeczowo do rozpoznawania
spraw dotyczących naruszenia praw autorskich jest
sąd okręgowy.

Sądy I instancji do spraw własności intelektualnej:
Sąd Okręgowy w Gdańsku,
Sąd Okręgowy w Katowicach,
Sąd Okręgowy w Lublinie,
Sąd Okręgowy w Poznaniu,
Sąd Okręgowy w Warszawie.

Sądy odwoławcze do spraw własności intelektualnej:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu,
Sąd Apelacyjny w Warszawie.
ZABEZPIECZENIE ROSZCZENIA

Sąd może udzielić zabezpieczenia środka dowodowego
na wniosek uprawnionego, który uprawdopodobnił
roszczenie, jak również interes prawny w zabezpieczeniu.
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PRAWA AUTORSKIE
NARUSZENIE PRAW AUTORSKICH

SANKCJE KARNE

Czyny, za które przewidziane są sankcje:
plagiat (publicznoskargowe),
bezprawne rozpowszechnianie (art. 116 ust. 1, 2, 4
Prawa autorskiego i prawa pokrewnego - ścigane
na wniosek pokrzywdzonego, art. 116 ust. 3 Prawa
autorskiego i prawa pokrewnego publicznoskargowe),
bezprawne utrwalanie lub zwielokrotnianie (art. 117
ust. 1 Prawa autorskiego i prawa pokrewnego ścigane na wniosek pokrzywdzonego, art. 117 ust. 2
Prawa autorskiego i prawa pokrewnego publicznoskargowe),
obrót nielegalnymi kopiami (art. 118 ust. 1 Prawa
autorskiego i prawa pokrewnego - ścigane
na wniosek pokrzywdzonego, art. 118 ust. 2, 3 Prawa
autorskiego i prawa pokrewnego publicznoskargowe),
wytwarzania urządzeń do usuwania zabezpieczeń
(ścigane na wniosek pokrzywdzonego),
utrudnianie kontroli korzystania (ścigane
na wniosek pokrzywdzonego).
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ZWALCZANIE
NIEUCZCIWEJ
KONKURENCJI
USTAWA O ZWALCZANIU
NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI

Ustawa reguluje zapobieganie
i zwalczanie nieuczciwej konkurencji
w działalności gospodarczej,
w szczególności produkcji przemysłowej
i rolnej, budownictwie, handlu i usługach
– w interesie publicznym,
przedsiębiorców oraz klientów.

CZYNY NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI

Czynem nieuczciwej konkurencji jest
działanie sprzeczne z prawem
lub dobrymi obyczajami, jeżeli
zagraża lub narusza interes innego
przedsiębiorcy lub klienta.

PRZYKŁADY:

naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa,
naśladownictwo produktów,
wprowadzające w błąd oznaczenie
przedsiębiorstwa,
nieuczciwa lub zakazana reklama.
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ZWALCZANIE
NIEUCZCIWEJ
KONKURENCJI
ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA
Roszczenia przysługujące pokrzywdzonemu
przedsiębiorcy:

zaniechania niedozwolonych działań,
usunięcia skutków niedozwolonych działań,
naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych,
złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia
odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie,
zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony
cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej
lub ochroną dziedzictwa narodowego - jeżeli czyn
nieuczciwej konkurencji był zawiniony,
wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści,
na zasadach ogólnych.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA:
Sankcje karne przewidziane są za:
naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa,
naśladownictwo,
organizowanie systemu sprzedaży lawinowej,
fałszywe oznaczenie lub brak oznaczenia towarów
i usług.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ UMOWNA
Można zastrzec kary umowne na przykład
za naruszenie zakazu konkurencji
lub klauzuli o zachowaniu poufności.
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ZWALCZANIE
NIEUCZCIWEJ
KONKURENCJI
CIĘŻAR DOWODU

Ciężar dowodu prawdziwości
oznaczeń lub informacji
umieszczanych na towarach
albo ich opakowaniach
lub wypowiedzi zawartych
w reklamie spoczywa
na osobie, której zarzuca
się czyn nieuczciwej
konkurencji związany
z wprowadzeniem w błąd.

PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ

Roszczenia z tytułu czynów
nieuczciwej konkurencji
ulegają przedawnieniu
z upływem trzech lat.
Bieg przedawnienia
rozpoczyna się oddzielnie
co do każdego naruszenia.
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ZWALCZANIE
NIEUCZCIWEJ
KONKURENCJI
TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA

Tajemnica przedsiębiorstwa to:
nieujawnione do wiadomości
publicznej informacje techniczne,
technologiczne, organizacyjne
przedsiębiorstwa
lub inne informacje,
które nie są powszechnie znane,
a jednocześnie posiadają wartość
gospodarczą,
co do których przedsiębiorca
podjął niezbędne działania w celu
zachowania ich poufności.

NARUSZANIE TAJEMNICY
PRZEDSIĘBIORSTWA

Naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa,
ujawnienie, wykorzystanie lub pozyskanie
cudzych informacji stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa jest czynem
nieuczciwej konkurencji.
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ZWALCZANIE
NIEUCZCIWEJ
KONKURENCJI
NAŚLADOWNICTWO

Naśladownictwo to kopiowanie zewnętrznej
postaci produktu za pomocą technicznych
środków reprodukcji, które może wprowadzić
klientów w błąd co do tożsamości producenta
lub produktu.

KARA ZA NAŚLADOWNICTWO

Naśladownictwo jest czynem nieuczciwej
konkurencji, za dokonanie którego grozi
sankcja cywilna w wysokości do dwóch lat
pozbawienia wolności.

NAŚLADOWNICTWO NIEBĘDĄCE
CZYNEM NIEUCZCIWEJ
KONKURENCJI

Nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji
naśladowanie cech funkcjonalnych
produktu, a także odpowiednio oznaczony
produkt.
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UMOWA O
OCHRONIE
INFORMACJI
JAK CHRONIĆ SWÓJ POMYSŁ?
Umowa o zachowanie poufności:
Umowa ta zawierana jest w celu ochrony
informacji poufnych przed ujawnieniem
lub wykorzystaniem przez osoby nieuprawnione.

Do objęcia ochroną informacji stanowiącej
tajemnicę przedsiębiorstwa, przedsiębiorca
powinien podjąć odpowiednie działania w celu
zachowania poufności tej informacji.

Umowę zawiera się, gdy udostępnia się drugiej
stronie wartościowe informacje.

Zawierając umowę o zachowanie poufności
należy:
dokładnie sprecyzować jakie informacje
są poufne,
opisać działania jakie strony powinny podjąć
w celu zachowania poufności,
wprowadzić karę umowną za złamanie
postanowień umownych,
zastrzec możliwość dochodzenia odszkodowania
wyższego niż kara umowna.
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WŁASNOŚĆ
PRZEMYSŁOWA
PRAWO WŁASNOŚCI
PRZEMYSŁOWEJ A PRAWO
AUTORSKIE

W odróżnieniu od prawa autorskiego
do uzyskania ochrony z praw własności
przemysłowej konieczna jest decyzja
właściwego urzędu własności
przemysłowej.

W Polsce jest to Urząd Patentowy.
RODZAJE DÓBR CHRONIONYCH

Prawem własności przemysłowej
chronione są:

projekty wynalazcze (wynalazki, wzory
użytkowe, wzory przemysłowe, topografie
układów scalonych, projekty
racjonalizatorskie),
oznaczenia handlowe (znaki towarowe
i oznaczenia geograficzne).
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WŁASNOŚĆ
PRZEMYSŁOWA
PROJEKTY WYNALAZCZE

Wynalazek
Innowacyjne rozwiązanie techniczne.
Patenty są udzielane na wynalazki, które są nowe,
posiadają poziom wynalazczy i nadają się
do przemysłowego stosowania.
Wzór użytkowy
Nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze
technicznym, dotyczące kształtu, budowy
lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci.
Wzór przemysłowy
Nowy i indywidualny wygląd zewnętrzny produktu.
OZNACZENIA HANDLOWE

Znak towarowy
Oznaczenie używane przez przedsiębiorcę w obrocie
gospodarczym w celu odróżnienia własnych towarów
lub usług.
Oznaczenia geograficzne
Oznaczenie słowne wskazujące na miejsce
pochodzenia produktu.
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ZNAK TOWAROWY
ZNAK TOWAROWY

Znakiem towarowym może być:
każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów
jednego przedsiębiorstwa od towarów innego
przedsiębiorstwa,
oznaczenie możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków
towarowych w sposób pozwalający na ustalenie
jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej
ochrony,
w szczególności wyraz, włącznie z nazwiskiem, rysunek,
litera, cyfra, kolor, forma przestrzenna, w tym kształt
towaru lub opakowania, a także dźwięk.
OCHRONA

Przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa
się prawo wyłącznego używania znaku towarowego
w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

CZAS TRWANIA
Czas trwania prawa ochronnego na znak towarowy
wynosi 10 lat od daty zgłoszenia znaku towarowego
w Urzędzie Patentowym.
Prawo ochronne na znak towarowy przedłuża
się o dalsze 10 lat ochrony, o ile uiszczona zostanie
opłata za dalszy okres ochrony.
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ZNAK TOWAROWY

UŻYWANIE

Używanie znaku towarowego polega w
szczególności na:
umieszczaniu tego znaku na towarach
objętych prawem ochronnym
lub ich opakowaniach,
oferowaniu i wprowadzaniu tych towarów
do obrotu,
imporcie lub eksporcie oraz składowaniu
w celu oferowania i wprowadzania
do obrotu,
oferowaniu lub świadczeniu usług
pod tym znakiem,
umieszczaniu znaku na dokumentach
związanych z wprowadzaniem towarów
do obrotu lub związanych ze
świadczeniem usług,
posługiwaniu się nim w celu reklamy.
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ZNAK TOWAROWY

OGRANICZENIA

Prawo ochronne na znak towarowy nie daje
uprawnionemu prawa zakazywania używania
w obrocie przez inne osoby:
nazwisk lub adresów, jeżeli te osoby są osobami
fizycznymi,
oznaczeń, które nie mają odróżniającego charakteru,
zarejestrowanego oznaczenia lub oznaczenia
podobnego, jeżeli jest to konieczne dla wskazania
przeznaczenia towaru.

CECHY

Prawo ochronne na znak towarowy jest zbywalne
i podlega dziedziczeniu.
Uprawniony może udzielić licencji na korzystanie
ze znaku towarowego.

WYGAŚNIĘCIE
Prawo ochronne na znak towarowy wygasa na skutek:
upływu okresu, na który zostało udzielone,
zrzeczenia się prawa przez uprawnionego przed
Urzędem Patentowym, za zgodą osób, którym służą
na nim prawa.
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WIZERUNEK

CZYM JEST WIZERUNEK?

Wizerunek to dostrzegalne cechy
człowieka np. kolor oczu,
sylwetka.

Wizerunek musi pozwalać
na identyfikację określonej
osoby.

REGULACJE DOTYCZĄCE
WIZERUNKU ZNAJDUJĄ SIĘ W:

kodeksie cywilnym
ustawie o prawie autorskim
i prawach pokrewnych,
RODO,
Prawie prasowym,
kodeksie karnym,
kodeksie postepowania karnego.
www.stowarzyszeniestop.pl

WIZERUNEK

WIZERUNEK JAKO DOBRO
OSOBISTE

Wizerunek jest dobrem osobistym.
Dobra osobiste chronią wartości związane
z osobowością człowieka.
NARUSZENIE WIZERUNKU

Osoba, której wizerunek został naruszony może
żądać od naruszającego:
usunięcie skutków naruszenia,
zadośćuczynienia pieniężnego,
złożenia oświadczenia,
zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej
na wskazany cel społeczny,
naprawienia szkody.

Roszczeń można dochodzić wiele lat po publikacji
wizerunku, a nawet po śmierci.
Roszczenia są niezbywalne, nieograniczone
w czasie, nie przedawniają się.
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WIZERUNEK

REGULACJA WIZERUNKU W
USTAWIE O PRAWIE AUTORSKIM I
PRAWACH POKREWNYCH
W celu rozpowszechnienia wizerunku
potrzebna jest zgoda osoby na nim
przedstawionej.
Zgoda może zostać udzielona w dowolnej
formie przez osobę posiadającą pełną
zdolność do czynności prawnych.

Odwołanie zgody nie wymaga określonej formy
ani uzasadnienia.
Jest skuteczne od chwili dotarcia do adresata.
Odwołanie zgody jest możliwe tylko
do momentu rozpowszechnienia wizerunku.

KIEDY MOŻNA ROZPOWSZECHNIAĆ
WIZERUNEK BEZ ZGODY?
Otrzymanie opłaty za pozowanie, chyba
że umowa między stronami stanowi inaczej.
Rozpowszechnianie wizerunku osoby
powszechnie znanej, jeżeli wizerunek
wykonano w związku z pełnieniem przez nią
funkcji publicznych, w szczególności
politycznych, społecznych, zawodowych.
Sytuacja, w której wizerunek jest częścią
większej całości takiej jak zgromadzenie,
krajobraz, czy impreza publiczna.
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WIZERUNEK

RODO A WIZERUNEK

Wizerunek jest daną osobową
i podlega ochronie przewidzianej
przepisami RODO.
Wizerunek jest co do zasady daną
zwykłą.
Wizerunek można w określonych
przypadkach kwalifikować jako
daną biometryczną, czyli daną
wymagającą szczególnej ochrony.
Zakres danych biometrycznych
obejmuje np. wizerunek twarzy,
dane daktyloskopijne, kształt
tęczówki, kształt ucha, analizę
pisma lub sposób poruszania się.
Wizerunek jest daną biometryczną
tylko wtedy, gdy do jego
przetwarzania stosowane są
specjalne metody techniczne,
umożliwiające identyfikację
osoby.
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RODO

CZYM JEST RODO?
RODO to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
dotyczące ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych.

CZYM SĄ DANE OSOBOWE?
Wszystkie informacje o zidentyfikowanej
lub możliwej do zidentyfikowania osobie
fizycznej.

DANE ZWYKŁE I WRAŻLIWE
Dane osobowe można podzielić na dane zwykłe
i szczególną kategorię danych (dane wrażliwe).
Dane zwykłe - katalog otwarty.
Są to: imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL,
numer telefonu, adres e-mail, waga.
Dane wrażliwe są to takie informacje, które
podlegają szczególnej ochronie. Co do zasady
zabrania się przetwarzania tych danych.
Są to dane osobowe:
ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne,
poglądy polityczne, przekonania religijne
lub światopoglądowe, przynależność do związków
zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne
przetwarzane w celu jednoznacznego
zidentyfikowania osoby fizycznej dane dotyczące
zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej
tej osoby.
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RODO
PRZETWARZANIE DANYCH
OSOBOWYCH
Przetwarzanie oznacza operację wykonywaną
na danych osobowych taką jak:
zbieranie, utrwalanie,
organizowanie, porządkowanie,
przechowywanie, adaptowanie
lub modyfikowanie,
pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie,
ujawnianie poprzez przesłanie,
rozpowszechnianie lub innego rodzaju
udostępnianie,
dopasowywanie lub łączenie,
ograniczanie, usuwanie
lub niszczenie.

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH:
zgodność z prawem,
rzetelność i przejrzystość,
ograniczenie celu,
minimalizacja danych,
prawidłowość,
ograniczenie przechowywania,
integralność i poufność,
rozliczalność.
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RODO

ADMINISTRATOR A PODMIOT
PRZETWARZAJĄCY

Administrator oznacza osobę
fizyczną lub prawną, organ
publiczny, jednostkę lub inny
podmiot, który samodzielnie
lub wspólnie z innymi ustala
cele i sposoby przetwarzania
danych osobowych.
Administrator ma obowiązek
wdrożyć odpowiednie środki
techniczne i organizacyjne,
aby przetwarzanie odbywało
się zgodnie z RODO.

Podmiot przetwarzający oznacza
osobę fizyczną lub prawną,
organ publiczny, jednostkę
lub inny podmiot, który
przetwarza dane osobowe
w imieniu administratora.
www.stowarzyszeniestop.pl

RODO

UMOWA O POWIERZENIE
PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH

Umowa o powierzenie przetwarzania danych
osobowych uprawnia podmiot przetwarzający
do przetwarzania danych powierzonych mu przez
podmiot administrujący na podstawie i w celu
realizacji łączącego ich stosunku prawnego.
ELEMENTY UMOWY
Ta umowa lub inny instrument prawny stanowią w szczególności, że podmiot
przetwarzający:
przetwarza dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie administratora,
zapewnia, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się
do zachowania tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi
zachowania tajemnicy,
podejmuje wszelkie środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania,
przestrzega warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego,
biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości pomaga administratorowi
poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku
odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw,
uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomaga
administratorowi wywiązać się z obowiązku zapewnienia przetwarzania danych, obowiązku
zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu, obowiązku
zawiadomienia osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych,
obowiązku dokonania oceny skutków dla ochrony danych, obowiązku dokonania
uprzednich konsultacji,
po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem zależnie od decyzji
administratora usuwa lub zwraca mu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich
istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują
przechowywanie danych osobowych,
udostępnia administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia
obowiązków określonych w niniejszym artykule oraz umożliwia administratorowi
lub audytorowi upoważnionemu przez administratora przeprowadzanie audytów, w tym
inspekcji, i przyczynia się do nich.
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RODO

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ
PRZETWARZANE
Prawo dostępu do danych – osoba, której dane dotyczą,
jest uprawniona do uzyskania od administratora
potwierdzenia, czy dane jej dotyczą a także jest
uprawniona do uzyskania informacji.
Prawo do sprostowania danych - osoba, której dane
dotyczą, ma prawo żądania od administratora
niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych
osobowych, które są nieprawidłowe lub żądania
uzupełnienia niekompletnych danych.
Prawo do usunięcia danych – osoba, której dane dotyczą,
ma prawo żądania od administratora niezwłocznego
usunięcia dotyczących jej danych osobowych,
a administrator w wymienionych w RODO przypadkach
ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe.
Prawo do ograniczenia przetwarzania - prawo to może być
realizowane jedynie na żądanie osoby fizycznej, której
dane dotyczą i tylko w sytuacjach enumeratywnie
wymienionych w art. 18 RODO.
Obowiązek powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu
danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania administrator informuje o sprostowaniu lub usunięciu
danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania.
Prawo do przenoszenia danych - osoba, której dane
dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym,
powszechnie używanym formacie nadającym się
do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące,
które dostarczyła administratorowi.
Prawo do sprzeciwu - każdej osobie, której dane dotyczą,
przysługuje prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania
ich przez administratora danych.
W następstwie skutecznie wniesionego sprzeciwu
administrator powinien zaprzestać korzystania
z przetwarzanych przez siebie danych w zakresie, w jakim
sprzeciw został wniesiony.
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RODO

SANKCJE ADMINISTRACYJNE
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nakłada kary
pieniężne nawet do 20.000.000 EUR lub do 4 % całkowitego
rocznego światowego obrotu przedsiębiorcy
z poprzedniego roku obrotowego.

SANKCJE CYWILNE
Każda osoba, która poniosła szkodę majątkową
lub niemajątkową w wyniku naruszenia niniejszego
rozporządzenia, ma prawo uzyskać od administratora
lub podmiotu przetwarzającego odszkodowanie za poniesioną
szkodę.

SANKCJE KARNE
Za nielegalne przetwarzanie danych osobowych grozi kara
pozbawienia wolności do trzech lat.
Za udaremnianie prowadzenia kontroli przestrzegania
przepisów o ochronie danych osobowych, niedostarczenie
Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych danych
niezbędnych do określenia podstawy wymiaru administracyjnej
kary pieniężnej grozi kara pozbawienia wolności do dwóch lat.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z PRAWA
PRACY
Pracownik zobowiązany jest do zgodnego z prawem
przetwarzania powierzonych mu danych osobowych.
"Pracownik, który przetwarza dane osobowe poza
zakresem upoważnienia udzielonego przez
administratora, dopuszcza się ciężkiego naruszenia
podstawowych obowiązków pracowniczych"
(wyrok Sądu Najwyższego z 4 kwietnia 2017 r., II PK
37/16).
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UMOWA O
SZKOLENIE ZDALNE
UMOWA O SZKOLENIE ZDALNE
POWINNA W SZCZEGÓLNOŚCI
ZAWIERAĆ POSTANOWIENIA
DOTYCZĄCE:

stron umowy,
celu i przedmiotu umowy,
wskazanie, że szkolenie odbędzie się przy użyciu
środków komunikowania się na odległość,
odpowiedzialności za zapewnienie obsługi
administracyjnej platformy i za ewentualne błędy
techniczne powstałe w związku
z korzystaniem z platformy,
przetwarzania danych osobowych, w tym wskazanie
administratora, który będzie przetwarzał dane
uczestników, a także określenia przetwarzanych
danych,
sposobu zapłaty wynagrodzenia.
W przypadku dostarczania uczestnikom materiałów
szkoleniowych należy zwrócić uwagę na prawa
autorskie, w tym kwestię licencji.

Umowa o szkolenie zdalne jest to umowa starannego
działania.
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CYBER BEZPIECZEŃSTWO
CZYM JEST
CYBERBEZPIECZEŃSTWO?

Cyberbezpieczeństwo to odporność
systemów informacyjnych
na działania naruszające
poufność, integralność,
dostępność i autentyczność
przetwarzanych danych
lub związanych z nimi usług
oferowanych przez te systemy.

ZASADY CYBERBEZPIECZEŃSTWA

Zawsze korzystaj z najbardziej
aktualnej wersji aplikacji
do prowadzenia szkoleń.
Stwórz silne hasło i dwuskładnikowe
uwierzytelnienie.
Przeszkol pracowników z zakresu
bezpieczeństwa w sieci.
Opracuj plan reagowania
na incydenty.
Korzystaj z regularnie
aktualizowanego oprogramowania
antywirusowego.
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