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Przedsiębiorca, prawnik, podkaster. Od 5 lat prowadzi – Kancelarię
Prawną Kantorowski, Głąb i Wspólnicy. 
 
Od ponad roku prowadzi swój podcast Prawo dla Biznesu. 
 
Od zawsze pasjonuje się biznesem. Zamiłowanie do biznesu jest u niego
widoczne na wszystkich polach działalności. W Kancelarii zajmuje się
obsługą przedsiębiorców, a w podcaście wyjaśnia osobom, które
zaczynają przygodę z biznesem jak odnaleźć się w gąszczu przepisów i
wykorzystać je na swoją korzyść. 
 
Zawodowo skupia swoje zainteresowania przede wszystkim wokół kwestii
dotyczących prawnych aspektów marketingu, e-commerce oraz IT i
prawem nowych technologii.

Piotr KANTOROWSKI

Wspólnik w Kancelarii Prawnej Kantorowski i Wspólnicy Sp. k. Pasjonat nowych
technologii i specjalista z zakresu marketingu usług prawnych.
 
Specjalizuje się w  prawie gospodarczym, w  szczególności w  prawie spółek
i  prawie umów handlowych. Brał udział w  przygotowaniu transakcji przejęć
i  procesów przekształceń. W  Kancelarii zajmuje się sprawami rejestrowymi
oraz  bieżącą obsługą korporacyjną spółek. Swoją działalność zawodową
koncentruje ponadto wokół zagadnień związanych z  przetwarzaniem i  ochroną
danych osobowych.
 
Interesuje się prawem Internetu, obszar jego praktyki obejmuje obsługę prawną
podmiotów branży internetowej, usług mobilnych oraz sektora e-commerce.
 
Od  lat związany z  działalnością organizacji pozarządowych. Uczestniczył
w tworzeniu i zarządzaniu podmiotami trzeciego sektora.

Paweł GŁĄB

3

https://prawodlabiznesu.eu/blog/


Z tego poradnika dowiesz się, jak działać w nim zgodnie z prawem, jakie kwestie są istotne przy
zawieraniu umów, a przede wszystkim przeprowadzę Cię przez być może nie do końca znany Ci aspekt tej
branży – prawo.
 
Pisząc ten poradnik, nie wyczerpałem wszystkich kwestii, które w marketingu są istotne z punktu
widzenia prawa, nie przedstawiłem w nim nawet wszystkich zagadnień, które w tym kontekście są
istotne. Niewątpliwie jednak jest w nim całkiem dużo wiedzy i jeśli zapoznasz się z tym, co dla Ciebie
przygotowałem, na pewno zmniejszy się ryzyko, że nieświadomie albo nie zadbasz o swoje interesy,
zawierając kolejne umowy, albo dopuścisz się naruszenia prawa.
 
Poradnik jest przede wszystkim dedykowany przedsiębiorcom działającym w branży kreatywnej i
świadczącym usługi marketingowego. Jeśli jednak jesteś przedsiębiorcą, który sam prowadzi swoje akcje
marketingowe, z pewnością przyda Ci się w takim samym stopniu.
 
Życzę Ci przyjemnej lektury, a jeśli chciałbyś także posłuchać, co mam na ten temat do powiedzenia,
zapraszam Cię do podkastu „Prawo dla biznesu”, gdzie znajdziesz serię nagrań dotyczących tych
właśnie zagadnień!
 

JEŚLI TO CZYTASZ, TO ZAKŁADAM, ŻE INTERESUJE CIĘ MARKETING. 

Piotr Kantorowski
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PRAWODLABIZNESU

JAK ZACZĄĆ
CZYLI CZY ZAWSZE TRZEBA ZAKŁADAĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ?

Przede wszystkim nigdzie nie jest powiedziane, że bycie
marketingowcem oznacza prowadzenie działalności gospodarczej.
Możesz równie dobrze wykonywać swój zawód w oparciu o umowę 
o pracę, umowę zlecenia, a jeśli charakter tego, co jest efektem Twoich
działań, na to pozwala (jeśli np. tworzysz grafiki, logotypy czy strony
internetowe), możesz podpisać umowę o dzieło.
 
Jeśli jednak zdecydujesz się na prowadzenie własnej działalności,
powinieneś wiedzieć, że nie musisz od razu rejestrować spółki ani
nawet wpisywać się do CEIDG. Krótko mówiąc – nie musisz od
razu formalnie rozpoczynać działalności gospodarczej.
 
Zgodnie z ustawą Prawo przedsiębiorców do momentu, w którym nie
osiągniesz w danym miesiącu przychodu w wysokości połowy
minimalnego wynagrodzenia, nie jesteś zobowiązany do tego, by
zarejestrować się w CEIDG albo zakładać spółkę. 
 
W tym przypadku co prawda będziesz musiał zapłacić podatek
dochodowy, ale nie będą Cię obciążać wpłaty należne do ZUS i inne
obowiązki spoczywające na przedsiębiorcach. Jeśli jednak w danym
miesiącu przychód ten przekroczysz, powinieneś się zarejestrować
w CEIDG w ciągu 7 dni.
 
Obecnie zresztą na tym preferencje dla nowych przedsiębiorców się
nie kończą, ponieważ możesz także skorzystać z:

 ulgi na start, 
preferencyjnych składek na ubezpieczenia społeczne, 
a finalnie z możliwości ponoszenia niższych opłat do ZUS-u.

Jest jednak jedno „ale”, o którym nie możesz zapominać! 
 

Jeśli decydujesz się na prowadzenie działalności nierejestrowej, to mimo
że formalnie do CEIDG nie będziesz wpisany, w obrocie będziesz
występował jako przedsiębiorca, a nie jako konsument czy pracownik. Co
z tego wynika? Przede wszystkim fakt, że będziesz ponosił
odpowiedzialność za wykonane przez siebie umowy na tych samych
zasadach co inni przedsiębiorcy oraz że pozostałe obowiązki, które
dotyczą przedsiębiorców, będą dotyczyć także i Ciebie! Nie zapomnij więc,
że jeśli cokolwiek sprzedajesz na swojej stronie internetowej, powinieneś
mieć stosowny regulamin sklepu internetowego, a na witrynie nie
powinno zabraknąć polityki prywatności, czy informacji o cookies.

Nie zapomnij więc, że jeśli cokolwiek
sprzedajesz na swojej stronie internetowej,
powinieneś mieć stosowny regulamin sklepu
internetowego, a na witrynie nie powinno
zabraknąć polityki prywatności, czy informacji o
cookies.
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TWORZENIE MARKI 
KLIENTA I MARKI PRODUKTU

John Stuart, dyrektor korporacji Quaker Oats, powiedział: „Gdyby
trzeba było podzielić firmę, to oddałbym majątek, hale produkcyjne i
wyposażenie, a sobie zatrzymał markę – i tak wyszedłbym na tym o
wiele lepiej”. Miał niewątpliwie rację. Obecnie to nie produkt czy
pomysł sam w sobie się sprzedaje, ale marka. Wynika to z pewnością z
faktu, że jest bardzo duży wybór w danym asortymencie towarów czy
usług, a tylko niektóre firmy mogą pochwalić się rozpoznawalnością
rynkową. Można więc śmiało postawić tezę, że to marka sprzedaje
produkt, a markę tak budują, jak i niszczą ludzie. Przedsiębiorcy,
planując działalność, bardzo często nazywają swoją firmę z
wykorzystaniem słów czy zwrotów kojarzących się bezpośrednio z
określoną branżą. Jeszcze częściej zdarza się, że mimo wyboru nazwy
niewskazującej na określoną dziedzinę czy towar właściciele i tak
działają pod brandem kojarzącym się bezpośrednio z daną branżą.
Mówiąc wprost – usługi namingowe i brandingowe to jedne z
ważniejszych usług, które mogą świadczyć agencje kreatywne czy
marketingowcy.
 
Zacznijmy jednak od początku. Jedną z usług oferowanych przez
agencję kreatywną może być stworzenie nazwy klienta.
Jest to tak zwana usługa namingowa. Przy czym warto pamiętać, że
o ile w dużej mierze usługa tego typu oparta jest o działania kreatywne,
aby wykonać ją prawidłowo, równie istotne jest przestrzeganie
przepisów prawa. Jeśli więc jako marketingowiec czy agencja kreatywna
świadczysz takie właśnie usługi, warto zapoznać się z aspektami
prawnymi takich działań.

Przede wszystkim istotna będzie tu:
regulacja Kodeksu cywilnego, zgodnie z którą firma powinna się
odróżniać dostatecznie od innych przedsiębiorstw prowadzących
działalność na tym samym rynku. Nazwa nie może wprowadzać w
błąd, w szczególności co do osoby przedsiębiorcy, przedmiotu i
miejsca działalności oraz źródeł zaopatrzenia.

 
Co to jednak w rzeczywistości oznacza? 

 
Przede wszystkim wykonując usługę namingową, powinniśmy
zweryfikować, czy na tym samym rynku dana nazwa nie została już użyta
przez innego przedsiębiorcę. Jak to zrobić? Użyjmy wyszukiwarki Google –
wpisanie wymyślonej przez nas nazwy do tej wyszukiwarki może bardzo
szybko dać nam informację zwrotną dotyczącą tego, czy konkurencja
posługuje się już takim oznaczeniem. Jeśli jednak z Google nie uzyskamy
takiej informacji, powinniśmy sprawdzić jeszcze inne miejsca, które
umożliwiają taką weryfikację:

CEIDG Kliknij aby przejść do strony

KRS Kliknij aby przejść do strony

URZĄD PATENTOWY RP Kliknij aby przejść do strony

EUIPO Kliknij aby przejść do strony

6

https://prawodlabiznesu.eu/
https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx,
https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx,
https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx,
https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu?t:lb=t,
https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu?t:lb=t,
https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu?t:lb=t,
http://www.uprp.pl/
http://www.uprp.pl/
http://www.uprp.pl/
https://euipo.europa.eu/ohimportal/pl
https://euipo.europa.eu/ohimportal/pl.
https://euipo.europa.eu/ohimportal/pl


PRAWODLABIZNESU

Ze wskazanych wyszukiwarek dowiesz się, czy w urzędowych rejestrach
i ewidencjach podmiot o takiej samej lub łudząco podobnej nazwie nie
jest już zarejestrowany. Dwie pierwsze omówię poniżej, a dwie ostatnie
zostaną scharakteryzowane w dalszej części w kontekście usługi
brandingowej.
 
Jeśli okaże się, że taki podmiot jest już zarejestrowany, wtedy
powinniśmy podjąć dalsze poszukiwania. Przede wszystkim należy
sprawdzić, czy przedsiębiorstwo działa w tej samej branży, w której
zamierza podjąć działalność nasz klient, przy czym niekoniecznie
będziemy w stanie ustalić to po PKD firmy. Nie zawsze fakt wpisania
określonego PKD będzie równoznaczny z tym, że dany przedsiębiorca
rzeczywiście wykonuje działalność z określonego zakresu.
 

Co robić, jeśli natkniemy się na konkurencyjną firmę działającą w tej
samej branży, która nazywa się tak samo lub bardzo podobnie do

naszej propozycji? 
 
Zweryfikujmy, czy obaj przedsiębiorcy będą działać na tym samym
obszarze. Jeśli jest to firma działająca offline, a nie ma zasięgu
ogólnopolskiego i została zarejestrowana w innym mieście czy
województwie, najprawdopodobniej sam fakt, że istnieje, nie będzie
wystarczającą przesłanką, by z nazwy zrezygnować. Jeśli jednak
przedsiębiorca, który używa już wymyślonej przez nas nazwy, działa na
obszarze całego kraju, raczej powinniśmy się zastanowić nad innym
wyborem dla swojego klienta. Analogicznie będzie wyglądała sytuacja,
w której oba podmioty – firma, na którą natknęliśmy się w trakcie
weryfikacji nazwy, i nasz klient – będą prowadziły działalność online.
Raczej na pewno będzie to oznaczało funkcjonowanie na tym samym
rynku w znaczeniu geograficznym.

Kolejna kwestią, która jest istotna przy doborze nazwy
dla firmy klienta, jest fakt, że nie może ona wprowadzać w
błąd, jeśli chodzi o osobę przedsiębiorcy. Jeśli mielibyśmy
stworzyć nazwę przedsiębiorstwa dla osoby fizycznej, co być może
będzie jednak niszowym przypadkiem, to opisywana sytuacja miałaby
miejsce, gdyby dwaj przedsiębiorcy mieli to samo imię i nazwisko.
Wtedy najlepszym i najczęściej stosowanym rozwiązaniem jest dodanie
do nazwy firmy naszego klienta pierwszej litery jego drugiego imienia.
 
Jeśli z kolei chcemy użyć nazwiska danej osoby w oznaczeniu spółki, dla
której wykonujemy usługę namingową, to poza sytuacjami, w których
podanie danego nazwiska będzie konieczne ze względu na przepisy
Kodeksu spółek handlowych, musimy wiedzieć, że firma osoby prawnej
może zawierać nazwisko lub pseudonim osoby fizycznej, jeżeli służy to
ukazaniu związków tej osoby z powstaniem lub działalnością
przedsiębiorstwa. Umieszczenie w firmie nazwiska albo pseudonimu
osoby fizycznej wymaga pisemnej zgody tej osoby, a w razie jej śmierci
– zgody jej małżonka i dzieci. 
 
Nie bez znaczenia będą tu też przepisy ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, z których wynika, że jeżeli oznaczenie
przedsiębiorstwa nazwiskiem przedsiębiorcy może wprowadzić
klientów w błąd co do tożsamości z innym przedsiębiorstwem, które
wcześniej używało podobnego oznaczenia, przedsiębiorca ten powinien
podjąć środki mające na celu usunięcie niebezpieczeństwa
wprowadzenia w błąd osób trzecich. Warto też wiedzieć, że na żądanie
zainteresowanego sąd wyda orzeczenie nakazujące przedsiębiorcy,
który później zaczął używać tego oznaczenia, podjęcie stosownych
środków zapobiegających, polegających w szczególności na
wprowadzeniu zmian w oznaczeniu przedsiębiorstwa, ograniczeniu
zakresu terytorialnego używania oznaczenia lub jego używaniu w
określony sposób. Tym samym, jeśli w stosunku do waszego klienta
będącego osobą fizyczną pojawi się konkurencja, która nazywa się tak
samo jak klient, w pewnych sytuacjach warto będzie zasugerować
konsultacje z prawnikiem.
 
Nazwa firmy nie może też wprowadzać w błąd co do
przedmiotu działalności, co oznacza, że nie może wskazywać na to,
że działa w innej branży lub na innym poziomie danej branży, niż
rzeczywiście ma to miejsce.  Niedopuszczalne jest też
wprowadzanie w błąd co do miejsca działalności. 
 

Jak należy rozumieć to sformułowanie?
 

Pamiętaj jednak, że każdy przypadek należy
analizować indywidualnie, a to jedynie zasady
ogólne, które powinny pomóc, kiedy stoisz
przed wyzwaniem wykonania usługi
namingowej.
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Na przykład, nie byłoby najlepszym rozwiązaniem nazwanie spółki
Woda Beskidzka Sp. z o.o. w sytuacji, gdy spółka ta faktycznie nawet
zajmowałaby się sprzedażą wody, jednakże na terenie Pomorza. To
samo zresztą dotyczy wprowadzania w błąd w zakresie miejsca
zaopatrzenia. Jeśli Twój klient zamierza na przykład sprzedawać
czekolady, określenie ich jako „alpejskie” byłoby potencjalnie korzystne
dla poziomu zainteresowania produktem, jednak będzie to
dopuszczalne tylko o tyle, o ile faktycznie są one produkowane w
Alpach.
 
Kolejna istotna w tym kontekście kwestia będzie już w
znacznej mierze związana z brandingiem. Zgodnie z ustawą o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji czynem nieuczciwej konkurencji jest
takie oznaczenie przedsiębiorstwa, które może wprowadzić
klientów w błąd co do jego tożsamości, przez wykorzystanie
nazwy, godła, skrótu literowego lub innego charakterystycznego
symbolu wcześniej używanego zgodnie z prawem do oznaczenia innego
podmiotu. Należy zwrócić uwagę na fakt, że choć przepis ten odnosi się
także do nazw firm, to w znacznej mierze dotyczy już marki. Trzeba
wiedzieć, że nazwa przedsiębiorstwa wpisana w CEIDG czy KRS nie
musi być używana w marketingu. Do tego podmiot może swobodnie
wykorzystywać inne oznaczenie, które będzie się kojarzyć na przykład z
konkretnym zakresem usług. Czynem  nieuczciwej  konkurencji  jest
natomiast takie oznaczenie albo jego brak, które może wprowadzić
klientów w błąd co do pochodzenia, ilości, jakości, składników,
sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy,
konserwacji lub innych istotnych cech towarów albo usług, a także
zatajenie ryzyka, jakie wiąże się z korzystaniem z nich.
 
Będąc już w temacie marki, nie sposób nie wspomnieć o
znakach towarowych. Trzeba wyjaśnić, że dla Urzędu
Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej oraz Urzędu Unii Europejskiej do
spraw Własności Intelektualnej nasz logotyp, a także słowa, które
symbolizują markę, są znakiem towarowym. 
 
Wyróżnić można co najmniej trzy rodzaje tych znaków: 

słowny, 
graficzny
słowno-graficzny. 

 
Znak graficzny to samo logo, natomiast znak słowno-graficzny to logo
wraz z tekstem. Znak słowny to po prostu tekst (nazwa).

Rozwiązaniem zapewniającym najwyższy poziom ochrony naszej
marki jest rejestracja znaku towarowego. Po zarejestrowaniu znaku
otrzymuje się bowiem świadectwo ochronne, które dokładnie określa:

 komu i jaki znak towarowy przysługuje, 
jakich towarów lub usług dotyczy 
oraz kiedy został zarejestrowany. 

 
Jest to więc niewątpliwie silne narzędzie do walki z nieuczciwą
konkurencją. To jednak nie jedyna korzyść wynikająca z rejestracji znaku
towarowego. Rejestracja taka ma również niewątpliwy
wpływ na prestiż i wiarygodność naszej firmy. Pozwala na
wykorzystywanie charakterystycznego oznaczenia ®, co od razu
wskazuje wszystkim klientom i kontrahentom, iż dany znak został
zarejestrowany. Dla wielu osób to oznaczenie jest równoznaczne z
oryginalnością danego produktu, co jest oczywiście pojmowaniem
błędnym, ale niewątpliwie korzystnym dla firmy, która umieściła
charakterystyczne „r w kółku” w sąsiedztwie swojego logotypu.
 
Najważniejszy plus rejestracji znaku towarowego to
uregulowanie kwestii właścicielskich. Rejestrując znak
towarowy, eliminujemy ryzyko związane z inwestowaniem w markę,
która na skutek braku rejestracji może zostać wykorzystana przez
konkurencję lub też którą bez naszej świadomości już od dawna
posługuje się inna firma, a – co więcej – posiada do tego pełne prawo.
W obu przypadkach może się to wiązać z koniecznością zmiany nazwy, co
byłoby mało korzystne dla Twojego klienta, jeśli dana nazwa zyskałaby
już określoną pozycję rynkową. W przypadku zarejestrowanego znaku
towarowego zastosowanie ma również prawo majątkowe, w związku z
tym może on być przedmiotem obrotu, a także stanowić realny sposób
zarabiania na marce poprzez udzielanie licencji na jego
wykorzystywanie, chociażby w ramach rozwijanej sieci franchisingowej.
 

Rozwiązaniem zapewniającym najwyższy
poziom ochrony naszej marki jest rejestracja
znaku towarowego.
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Pewnie w tym miejscu wiele osób zada sobie pytanie: 
 

skoro rejestracja znaku towarowego jest tak korzystna, dlaczego wciąż
tak niewielu przedsiębiorców decyduje się na ten krok? 

 
Zapewne w przypadku rozpoczynania działalności barierą mogą okazać
się koszty związane z rejestracją. Szczególnie że niedługo po zgłoszeniu, z
którym związane są pierwsze wydatki, należy uiścić opłatę za 10-letni
okres ochronny. Dodatkowo kwota jest tym wyższa, im większej liczby
klas towarowych lub usługowych dotyczy nasze zgłoszenie. Przy założeniu
jednak, iż rejestrujemy jeden znak towarowy w jednej klasie towarowej
lub usługowej łączny koszt opłat urzędowych z tym związanych wynosi
890 zł. Uwzględniając korzyści z tym związane, a przede wszystkim ryzyko
wynikające z braku rejestracji, jest to suma, którą bez wątpienia
powinno się kalkulować w kosztach związanych z rozwijaniem firmy. Tym
bardziej że rejestracja zapewnia nam 10-letni okres ochronny (który
oczywiście może być przedłużany), zatem po rozłożeniu opłaty na liczbę
miesięcy okazuje się, że realny koszt związany z ochroną marki zupełnie
nie odbiega od kwot, które co miesiąc wydajemy na przykład na
opłacenie jednego abonamentu telefonicznego, a nawet jest znacznie
niższy, gdyż wynosi niecałe 8 zł. Nie warto więc odkładać rejestracji
znaku na bliżej nieokreśloną przyszłość. Rejestracja w Urzędzie Unii
Europejskiej do spraw Własności Intelektualnej jest już nieco droższa i
kosztuje co najmniej 850 euro, a opłata jest wnoszona w całości przy
składaniu wniosku, przy czym tu także uzyskujemy 10-letni okres
ochronny, co oznacza miesięczny koszt w wysokości nieco ponad 8 euro
miesięcznie.
 
Te informacje są dla Ciebie ważne, jeśli zajmujesz się brandingiem,
ponieważ skoro zależy Ci na dobru Twoich klientów, niewątpliwie
powinieneś przynajmniej ukierunkować ich na zabezpieczenie brandów,
które dla nich tworzysz. Kwestia znaków towarowych ma jednak jeszcze
inne, bardziej istotne z Twojej perspektywy znaczenie. Wykonując
usługę brandingową, powinieneś sprawdzić, czy
oznaczenie, które zamierzasz zarekomendować klientowi,
nie jest już zastrzeżone przez inny podmiot. Należy to
zweryfikować w Urzędzie Patentowym oraz Urzędzie Unii Europejskiej do
spraw Własności Intelektualnej.

Przed dokonaniem wyboru logotypu warto wejść na strony internetowe
urzędów:

www.uprp.pl

i w zakładce znaków towarowych sprawdzić, czy logotyp, który
wybraliśmy, nie jest już zastrzeżony przez inną firmę albo czy nie toczy
się już procedura rejestracyjna w tym zakresie. Rzecz jasna dotyczy to
podmiotów działających lokalnie na terenie Polski lub Unii Europejskiej.
 
W przypadku przedsiębiorstw działających na większą skalę albo poza
wyżej wymienionymi obszarami poszukiwania wcześniej
zarejestrowanych znaków będą musiały być zdecydowanie szersze.
 
Trzeba pamiętać, że nawet jeśli logotypy nie będą identyczne, przy
ocenie tego, czy doszło do czynu nieuczciwej konkurencji, zastosowany
zostanie miernik zdolności percepcyjnych przeciętnego konsumenta.
Tym samym nawet jeśli po dogłębnej analizie różnic i podobieństw
między stworzonym przez Ciebie logotypem a tym, który zastrzeżono,
dojdziemy do wniosku, że jednak się one różnią, to powinniśmy mieć na
względzie fakt, że przeciętny konsument nie poświęca na takie analizy
więcej niż kilka sekund i że odbywa się to w zupełnie innym kontekście
– konsument sprawdza po prostu, czy znalazł firmę, której szukał.
 
Warto także wiedzieć, że słowny znak towarowy będzie
istotny w kontekście wyboru domeny internetowej dla
naszej firmy. Jeżeli w rejestrze znaków towarowych ustalimy, że słowo
lub słowa, które zamierzaliśmy zamieścić w nazwie witryny zostały
zarejestrowane na rzecz innej firmy, to niestety nawet jeśli są one
najbardziej odpowiednie dla działalności Twojego klienta, lepiej będzie
jeśli z nich zrezygnujemy. Skoro inny podmiot poniósł koszty na
rejestrację tego znaku towarowego, to nie będzie chyba zaskoczeniem,
jeśli użyje wszystkich dostępnych środków prawnych, żeby zakazać
innym korzystania z domeny zawierającej takie oznaczenie. Rzecz jasna
jednak mowa tu wyłącznie o przedsiębiorstwach działających – mówiąc
najogólniej – w podobnych branżach. Będzie to dla takiej firmy tym
łatwiejsze, że samym świadectwem rejestracyjnym wykaże, że posiada
prawo do określonego znaku towarowego. Przy wyborze domeny
internetowej oczywiście trzeba brać pod uwagę także wszystkie
wskazane wyżej kwestie dotyczące prawa do firmy oraz czynów
nieuczciwej konkurencji. Jeśli wybrana przez nas domena będzie
naruszać te przepisy, również może się to spotkać z prawną reakcją
konkurencji i zarówno z koniecznością zmiany brandu, pod którym
działamy, jak i zapłaty odszkodowania.
 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/pl
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Pozostając przy temacie brandingu czy konkretniej
tworzenia logotypów marek, trzeba też wiedzieć, że na
podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych ochronie
podlega utwór, którym jest każdy przejaw działalności twórczej o
indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci,
niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia.
Najprościej rzecz ujmując, bez względu na to, jak klient ocenia końcowy
efekt pracy kreatywnej (czy się ona podoba, czy też nie), jej wynik
wyrażony w jakikolwiek sposób podlegać będzie ochronie prawnej.
Utworem będzie więc z całą pewnością wykonane dla klienta logo.
Istotne jest także, że twórcy, którym w tym przypadku będziesz właśnie
Ty lub Twoja firma, przysługują przede wszystkim dwa rodzaje praw –
autorskie prawa osobiste i autorskie prawa majątkowe. Te pierwsze są
niezbywalne, choć możliwe jest wprowadzenie ograniczeń w zakresie
ich wykorzystywania. Te drugie podlegają obrotowi, czyli, mówiąc w
największym uproszczeniu, możemy je kupić i sprzedać.
 
Kwestią, jak sprawić, żebyś to właśnie Ty mógł rozporządzać prawami
autorskimi majątkowymi do logotypu, a tym samym, aby w ogóle móc
mówić o tym, że choćby potencjalnie możesz je przenieść dalej,
zajmiemy się później. 
 
Teraz ustalmy, co musi się stać, żeby prawa te skutecznie przenieść na

klienta. 
 
Przede wszystkim warto wiedzieć, że nie dochodzi do przeniesienia
majątkowych praw autorskich „automatycznie” czy też poprzez sam fakt
zapłaty wynagrodzenia za wykonaną przez nas pracę. Do przeniesienia
autorskich praw majątkowych niezbędne jest zgodnie z przepisami
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zawarcie
pisemnej umowy dotyczącej nie tyle wykonania dla nas
logo, ale konkretnie przeniesienia praw autorskich
majątkowych. Obie strony muszą podpisać tę umowę odręcznie
albo przy wykorzystaniu certyfikowanego podpisu elektronicznego. W
żadnym wypadku jednak nie będzie wystarczająca wymiana skanów
podpisanych umów, co często zdarza się w przypadku osób
działających w internecie. Jeśli zatem nie chcemy przenosić
majątkowych praw autorskich na klienta, nie musimy się bać, że
dojdzie do tego bez naszej wiedzy.
 
Ponadto, aby taka umowa była prawnie skuteczna, musimy też
sprecyzować w niej pola eksploatacji, na których jako twórca
przeniesiemy autorskie prawa majątkowe. 

Do przeniesienia majątkowych praw autorskich do utworu dojdzie
wyłącznie na tych polach eksploatacji, które wyraźnie w umowie
wskażemy. Mówiąc najprościej, pola eksploatacji to obszary i sposoby
rozpowszechniania utworu. 
Na przykład określone tak: trwałe lub czasowe utrwalanie lub
zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w
jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w
tym wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe
utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to
sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi
kopiami czy też rozpowszechnianie w sieci internet oraz w sieciach
zamkniętych. 
 
Pól eksploatacji jest niezmiernie dużo, a co za tym idzie, zawsze możesz
negocjować z klientem, na których polach eksploatacji ewentualnie
przeniesiesz na niego majątkowe prawa autorskie, a na których nie.
 

To jednak dalej nie wszystko. 
 
Jeżeli z umowy nie wynika, że za przeniesienie autorskich praw
majątkowych twórcy przysługuje prawo do wynagrodzenia określonego w
umowie, to wysokość wynagrodzenia określa się z uwzględnieniem
zakresu udzielonego prawa oraz korzyści wynikających z użytkowania
utworu. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, twórcy przysługuje odrębne
wynagrodzenie za korzystanie z utworu na każdym polu eksploatacji.
Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe regulacje, postanowienia dotyczące
wynagrodzenia należnego twórcy powinny niezmiernie precyzyjnie
określać, czy dotyczą one także przeniesienia majątkowych praw
autorskich do utworu, oraz wskazywać pola eksploatacji, których
wynagrodzenie to dotyczy. Nie wyklucza to oczywiście sytuacji, kiedy
jedno wynagrodzenie określone umową dotyczyć będzie zarówno
wykonania logotypu, jak i  przeniesienia majątkowych praw autorskich na
wszystkich polach eksploatacji określonych w umowie. Wszystko jest więc
wyłącznie kwestią postanowień umownych, na które mamy wpływ.
 
Oczywiście jeśli nie przeniesiemy majątkowych praw autorskich na
klienta, nie oznacza to, że nie będzie on mógł korzystać ze stworzonego
dla niego logotypu. Nasz klient uzyska wówczas licencję niewyłączną na
jego wykorzystywanie, która oznacza, że twórca znaku dalej będzie mógł z
niego korzystać, a nawet zbyć autorskie prawa majątkowe do niego na
rzecz innego kontrahenta.
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Jako twórcy powinniśmy pamiętać, aby w takiej umowie
zadbać o swoje prawa. Warto przede wszystkim wprowadzić
postanowienia, które umożliwią wykorzystanie logo w swoim portfolio.
Istotne będzie i to, żeby uzyskać nadzór autorski nad logotypem, a co
najmniej uprawnienie do żądania zaprzestania wskazywania na fakt, że
jest się twórcą, jeśli dokonane zostaną w nim zmiany, których się nie
akceptuje.
 
Ze swojej strony mogę powiedzieć, że w przypadku mniejszych firm –
samych agencji kreatywnych lub ich kontrahentów – zawieranie umów
dotyczących przeniesienia majątkowych praw autorskich nie jest
standardem. Warto natomiast dysponować wiedzą na ten temat
choćby dlatego, że to pozwala podnosić cenę za wykonanie logotypu,
jeśli klient oczekuje, że przeniesie się na niego majątkowe prawa
autorskie. Jednak niekiedy żebyś o tym w ogóle pomyślał, będziesz
musiał mu uświadomić, że taka możliwość istnieje.

Twoja osobista marka to
obietnica dla twoich klientów …
obietnica jakości, spójności,
kompetencji i niezawodności.

Jason Hartman

Jesteś przed stworzeniem swojej marki? 
 

A może chciałbyś zweryfikować czy Twoja obecna marka nie
narusza praw innych firm zanim zaczniesz skalować biznes?
 
 

UZYSKAJ PRZEWAGĘ KONKURENCYJNĄ DZIĘKI ZAREJSTROWANIU ZNAKU
TOWAROWEGO!

 
Jeśli jednak brak Ci na to czasu albo wolałbyś

żeby usługi wykonali specjaliści,
ZROBIMY TO ZA CIEBIE!

ZOBACZ!

Skorzystaliśmy w usługi rejestracji znaku
towarowego i jesteśmy bardzo zadowoleni.
Obsłużono nas od A do Z, tak jak tego
oczekiwaliśmy. Radca Prawny Paweł Głąb
był cierpliwy przy naszych pytaniach, 

telefonach i bardzo sumiennie rzeczowo odpowiadał. Przed samą
rejestracją doradzili nam w wielu kwestiach oraz sprawdzili
możliwości. Wszystko odbyło się w terminie i bardzo profesjonalnie!

Marcin Rudzik
Brand Active Sp. z o.o.
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STRONY INTERNETOWE
PRAWNE ASPEKTY TWORZENIA STRON INTERNETOWYCH

Kwestia przeniesienia majątkowych praw autorskich pojawia się też w
przypadku tworzenia strony internetowej dla klienta. Tu w zasadzie
wszystkie moje uwagi dotyczące przeniesienia prawa do logotypu będą
w całości aktualne. Musisz jednak pamiętać, że najczęściej strony
internetowe nie są tworzone od podstaw, a budowane na szablonach
(np. Wordpress), do których można tylko nabyć licencję.
Przeniesienie majątkowych praw autorskich na klienta
będzie więc najczęściej dotyczyć tylko tych elementów
strony, które sam kreatywnie stworzyłeś. Wszystkie
zamieszczone na niej gotowe szablony czy też tak zwane „wtyczki” są
objęte wyłącznie licencją producenta, a tym samym do tych elementów
strony internetowej majątkowych praw autorskich nie będziesz mógł
przenieść.
 
Musisz też pamiętać, że korzystanie z oprogramowania open source
wcale nie ułatwia sprawy. W tym przypadku także nie możesz przenieść
na swojego klienta majątkowych praw autorskich, ponieważ ich po
prostu nie posiadasz. Co więcej, warto co najmniej przejrzeć licencję na
darmowe oprogramowanie wykorzystywane przy tworzeniu strony. W
wielu przypadkach jest ono bowiem faktycznie darmowe, ale wyłącznie
pod warunkiem dopełnienia określonych obowiązków wynikających z
umowy, takich jak na przykładu zamieszczenia na stronie wskazanych w
umowie informacji.
 
W tym kontekście pamiętaj więc przede wszystkim o tym, żeby w Twojej
umowie z klientem nie znalazły się postanowienia, z których będzie
wynikać, że przeniesiesz na niego majątkowe prawa autorskie do całej
strony internetowej albo że w ogóle takie prawa do całości posiadasz.

Zawierając umowę na wykonanie strony internetowej, pamiętaj także, żeby
sprecyzować, czy zamieszczane na niej zdjęcia lub teksty mają być
dostarczone przez Ciebie, czy może przez klienta. W przypadku fotografii
koniecznie sprecyzuj także, czy mają to być materiały stockowe, czy
wykonane specjalnie na potrzeby danej strony i danej firmy. Tylko wtedy
masz pewność, że unikniesz późniejszych nieporozumień z klientem.
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Jeśli nie ma Cię w Internecie to nie istniejesz? 
Choć nie ma dowodów na to, że ta teza jest prawdziwa to niewątpliwie praktycznie

każdy przedsiębiorca ma obecnie stronę internetową. 

ZLECAJĄC WYKONANIE STRONY INTERNETOWEJ, 

ZOBACZ!

dobrze mieć pewność, że obie strony dobrze się
rozumieją i zakres prac został określony w sposób jasny
i zrozumiały. Aby tak się stało 

 
MUSISZ POSIADAĆ DOBRĄ UMOWĘ, 
 która w sposób klarowny zapewni realizację prac przy

stronie internetowej, nie wspominając już nawet o tym,
że jedynie poprzez taką umowę będziesz mógł w sposób
odpowiadający oczekiwaniom stron ustalić kwestie
dotyczące majątkowych praw autorskich do strony
internetowej.

Jeśli więc zależy Ci na jasnych zasadach współpracy przy
tworzeniu strony internetowej, 

pozwól nam przygotować umowę dla Ciebie.

Współpracuje z 
Kancelarią Prawną 
Kantorowski, Głąb 
i Wspólnicy Sp.k.
od 3 lat. Korzystaliśmy podczas
dotychczasowej współpracy z usług w
zakresie opinii prawnych, tworzenia
umów B2B, umów pracowniczych,
tworzenia dokumentacji RODO oraz
bieżących konsultacji. Wszystkie usługi
Kancelarii charakteryzują się wysokim
poziomem oraz szybkością realizacji.
Kancelaria to rzetelny partner, który
wspiera nas w każdej sytuacji
wymagającej obsługi prawnej.

Szymon Kluba
HR Contact s.c.
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WYKORZYSTANIE 
ZDJĘĆ I MUZYKI

Kwestia fotografii może wyglądać różnie w zależności od tego, czy
sami je tworzymy, czy też chcemy wykorzystywać materiały cudze. W
pierwszym przypadku prawa autorskie będą należeć do nas, w drugim
powinniśmy pamiętać o kilku szczegółach!
Do wykorzystywania zdjęć, które nie zostały zrobione przez nas, musimy
uzyskać podstawę prawną. Z pewnością nie możemy używać fotografii
pobranych z innych stron internetowych, chyba że witryny te udzielają
licencji na ich wykorzystywanie. Jeśli uzyskamy plik z darmowego banku
zdjęć, ważne jest, żebyśmy prześledzili warunki umowy licencyjnej, którą
proponuje nam dany serwis. Jeśli bezprawnie użyjemy materiału, do
którego innym przysługują prawa autorskie, może on wystąpić w
stosunku do nas nie tylko z żądaniem usunięcia, ale także z dalej
idącymi roszczeniami o odszkodowanie. To oczywiście nie wszystko, bo
taka sytuacja doprowadzi też do tego, że nienależycie wykonamy
umowę, która łączy nas z klientem, ponieważ dostarczymy mu produkt
czy usługę z wadą prawną.
 

Warto podkreślić, że w przypadku zdjęć częściej będzie mowa nie o
przeniesieniu majątkowych praw autorskich na nas, ale o uzyskaniu
licencji na ich wykorzystywanie. 
 

Jeśli używamy zdjęć stockowych, to będzie to co do zasady licencja
niewyłączna, co oznacza, że z tych fotografii będą mogli korzystać też
inni. Trzeba wiedzieć, że taka umowa licencyjna nie musi być zawierana
na piśmie, wystarczy, że stanowi ona część regulaminu serwisu
internetowego. 
 
Jeśli natomiast zamierzamy na naszego klienta przenieść autorskie
prawa  prawa majątkowe do zdjęć, to nie zapominajmy o tym, że

kupowanie ich od fotografa połączone z nabyciem autorskich praw
majątkowych wiąże się z wszystkimi kwestia, o których już była mowa
powyżej.
 
Jeśli natomiast chodzi o muzykę, to przede wszystkim trzeba
wiedzieć, że ona także stanowi utwór w rozumieniu ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych i zarówno osobiste, jak i majątkowe
prawa autorskie należą i w tym przypadku do jej twórcy lub
współtwórców. Warto zdawać sobie sprawę, że część wykonawców
zrzeszona jest w organizacjach zbiorowego zarządzania prawami
autorskimi i prawami pokrewnymi. Korzystanie z utworów tych twórców
wiąże się z koniecznością uiszczenia opłat licencyjnych, których wysokość
zależy od liczby odtworzeń wyemitowanego materiału. Kwestie dotyczące
tej tematyki niedawno znalazły się w odrębnej ustawie z dnia 15 czerwca
2018 r. o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami
pokrewnymi (wcześniej były opisane w ustawie o prawie autorskim i
prawach pokrewnych).
Alternatywą jest skorzystanie z tak zwanej „muzyki bez ZAiKS” czy też
„wolnej muzyki”, czyli z utworów wykonawców, którzy nie zrzeszają się w
organizacjach zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami
pokrewnymi. Trzeba jednak wiedzieć, że kwestia dotycząca odpłatności lub
nieodpłatności wykorzystania takiej muzyki wynika zawsze z umowy
licencyjnej, która jest już indywidualnie przypisana do danego utworu czy
też wykonawcy i wynika z regulaminu serwisu, w którym nabędziemy
licencję. Należy też pamiętać, że jeśli wykupimy licencję, która daje nam
określone możliwości, jeśli chodzi o wykorzystanie danego utworu, to nie
możemy następnie tej muzyki udostępniać w inny sposób, ponieważ
będzie to zawsze naruszenie praw autorskich jej twórcy.
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WYKORZYSTANIE
WIZERUNKU

W kontekście zdjęć czy filmów trzeba zwrócić uwagę na
możliwość publikowania przez nas wizerunków innych
osób. Kwestia ta jest dość złożona. Przede wszystkim należy wyróżnić
dwie sytuacje: 

kiedy my jesteśmy autorem zdjęcia z wizerunkiem innej osoby albo
zdjęcie zostało wykonane na rzecz osoby, która jest na nim
przedstawiona, 
oraz kiedy chcemy wykorzystać cudze zdjęcie z takim wizerunkiem. 

 
W ostatnim przypadku sytuacja jest najmniej skomplikowana, ponieważ
o uzyskanie prawa do wykorzystania cudzego wizerunku powinien
zatroszczyć się autor zdjęcia. Nas będzie tu obciążać konieczność
uzyskania zgody na korzystanie z takiej fotografii poprzez nabycie
majątkowych praw autorskich lub przynajmniej licencji niewyłącznej.
Oczywiście to wszystko pod warunkiem, że twórca zdjęcia
rozpowszechnia je zgodnie z prawem.
 
W przypadku materiałów naszego autorstwa powinniśmy natomiast
uzyskać zgodę na rozpowszechnienie wizerunku osób, które się na nich
znajdują. Warto zwrócić uwagę, że zgodnie z ustawą o prawie autorskim
i prawach pokrewnych rozpowszechnianie wizerunku wymaga
zezwolenia przedstawionej osoby. Zezwolenie nie jest
wymagane, jeżeli uwieczniona postać otrzymała ustalone wynagrodzenie
za pozowanie. Trzeba jedynie dodać, że nawet jeśli model otrzymał
zapłatę za fotografię z jego wizerunkiem, nie możemy tego zdjęcia
wykorzystywać w sposób dowolny, tym bardziej w sposób sprzeczny

z założeniami sesji. Kwestia ta jest dość złożona i dla uproszczenia
przyjmijmy, że dotyczy to sytuacji skrajnie odmiennego wykorzystania
fotografii niż cel, w którym była ono zrobiona.
 
Przykładowo wydaje się mało prawdopodobne, żeby modelka pozująca w
niekompletnym stroju na sesji, której celem było propagowanie badań
mammograficznych, życzyła sobie, żeby jej zdjęcie znalazło się w
magazynie „dla panów”.
 
Jeśli jednak chcemy nieodpłatnie wykorzystać zdjęcie z cudzym
wizerunkiem, konieczne jest uzyskanie zgody. Nie jest jednak potrzebne
spełnienie żadnych szczególnych przesłanek ani dochowanie konkretnych
formalności, co oznacza, że taką zgodę możemy otrzymać także ustnie czy
w sposób dorozumiany, jednak jej posiadanie jest konieczne. Aby mieć
pewność, że zgoda obejmuje wszystkie elementy, na których nam w
danej sytuacji zależy, warto ją sformalizować, utrwalić i dookreślić. Jeśli
wyraźnie sprecyzujemy, gdzie chcemy użyć zdjęcia, sytuacja staje się jasna
dla obu stron od samego początku i nikt nie będzie mógł nam postawić
zarzutu, że na dane wykorzystanie wizerunku zgody już nie wyrażał.
Najlepszym zabezpieczeniem będzie tu zawarcie umowy, a przynajmniej
odebranie wyraźnego oświadczenia o tym, na jakich warunkach dana
osoba wyraża zgodę na wykorzystywanie zdjęcia z jej wizerunkiem.
 
Pozostając przy wizerunku, trzeba dodać, że  nieco odmiennie
przedstawia się kwestia materiałów, na których
uwieczniono osobę powszechnie znaną.
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Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych zezwolenia na wykorzystanie wizerunku nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku
osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych,
społecznych, zawodowych. Bez wchodzenia w prawne definicje, które i tak finalnie nie dadzą jednoznacznej odpowiedzi (trudno jest jednoznacznie
stwierdzić, kogo należy uznać za osobę powszechnie znaną), można ten wyjątek ująć następująco.
 
Osobą powszechnie znaną będzie niekoniecznie postać znana wszystkim. Wystarczy, jeśli będzie ona powszechnie znana danej grupie odbiorców.
Istotny jest także fakt, że zdjęcie musi dotyczyć sfery zawodowej, w szczególności działań politycznych, społecznych i zawodowych. Bez wyraźnej zgody
takiej osoby nie możemy natomiast publikować zdjęć z jej wizerunkiem, jeśli dotyczą one kwestii prywatnych. Trzeba też pamiętać, że taka fotografia
musi być wykonana przez nas, żebyśmy mogli nią dysponować. Prawa autorskie do zdjęcia posiada zawsze jego twórca.
 
 Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych przewiduje jeszcze jeden wyjątek od konieczności posiadana zgody na rozpowszechnianie
wizerunku danej osoby. Chodzi o sytuację, kiedy przedstawiana postać stanowi jedynie szczegół całości, takiej jak zgromadzenie, krajobraz, impreza
publiczna. Pamiętajmy jednak, że nawet jeśli zdjęcie zostanie wykonane w trakcie eventu, ale w sposób oczywisty przedstawiać będzie określoną
osobę, a nie imprezę, to dalej będziemy potrzebować zgody na wykorzystanie wizerunku.
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PRAWO CYTATU

Czasem nas „kusi”, żeby zamieścić fragment cudzego utworu muzycznego
czy literackiego, filmu lub zdjęcia do promocji naszego podkastu. Chyba
zgodzisz się ze mną, że już na pierwszy rzut oka można powiedzieć, że nie
jest to najczęściej najlepszy pomysł. Jak już pisałem wyżej, wszystkie te
elementy stanowić będą utwór w rozumieniu ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, więc ograniczenia dotyczące praw
twórcy będą nas jak najbardziej dotyczyć. Prawdopodobnie jednak
słyszałeś o prawie cytatu, które pozwala na wykorzystywanie cudzych
utworów w naszym własnym dziele. Warto jednak wiedzieć dokładnie,
na czym prawo cytatu polega, gdyż łatwo tu o nieumyślne przekroczenie
jego granic.
 

Przejdźmy więc do przepisów, które o prawie cytatu mówią. 
 
Zgodnie z jednym z nich, wolno przytaczać w utworach stanowiących
samoistną całość urywki rozpowszechnionych utworów oraz
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. Szczególnie
ważna jest końcowa część tego przepisu – większość z nas bowiem wie,
że prawo cytatu sprowadza się do zaprezentowania wyłącznie urywku
cudzego utworu, jednak niewiele osób ma świadomość, że cel jego
wykorzystania jest bardzo ograniczony. Mówiąc najprościej: możemy
wykorzystać krótki fragment cudzego utworu, ale nie po to, żeby go po
prostu zaprezentować czy też zrobić z niego podkład dźwiękowy, a po to,
żeby dokonać jego krytycznej analizy. 

Analogicznie w materiałach poświęconych kinematografii będziemy mogli
puścić w tych samych celach urywek filmu.
 

Jak krótki to będzie fragment? 
 
Nie ma żadnych jednoznacznych wytycznych, jednak im będzie on dłuższy,
tym większe istnieje ryzyko, że przekroczy rozmiarami dozwolony cytat.
Istotne jest także to, że prawo cytatu pozwala na użycie fragmentu cudzego
utworu tylko w ramach naszego własnego utworu! Nie możemy więc
wykorzystywać fragmentów filmu czy muzyki jako materiału promocyjnego.
Skoro taki fragment będzie „samodzielny”, to nie będzie stanowił części
innego utworu, co wyklucza jego użycie w ramach prawa cytatu.

Możemy wykorzystać krótki fragment cudzego
utworu, ale nie po to, żeby go po prostu
zaprezentować czy też zrobić z niego podkład
dźwiękowy, a po to, żeby dokonać jego
krytycznej analizy.
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Jeśli obsługujesz klienta, którego działania dotyczą branży newsowej,
będziesz miał jeszcze więcej swobody w zakresie cytowania. Zgodnie z
przepisami wolno nam korzystać w granicach uzasadnionych celem
informacji z przemówień politycznych i mów wygłoszonych na
publicznych rozprawach, a także fragmentów publicznych wystąpień,
wykładów oraz kazań. Przepis ten nie upoważnia jednak do publikacji
zbiorów tego rodzaju utworów. Co więcej, wolno też w sprawozdaniach
o aktualnych wydarzeniach przytaczać utwory udostępniane podczas
tych wydarzeń, jednakże w granicach uzasadnionych celem informacji. 
 
Nie można jednak zapominać, że korzystając z tych uprawnień, musimy

mieć na względzie ich cel, który jest informacyjny! 
 
Nie możemy zamieszczać fragmentów wystąpień czy wydarzeń w naszych
działaniach marketingowych po to tylko, żeby uatrakcyjnić je i
przyciągnąć dzięki temu uwagę odbiorców. Nie należy także
wykorzystywać tych fragmentów jako komentarza do naszych własnych
przemyśleń.
 
Najwięcej swobody będziemy mieli, jeśli nasze działania marketingowe
będą miały charakter parodiowy. Zgodnie z przepisami wolno korzystać
z utworów na potrzeby parodii, pastiszu lub karykatury w zakresie
uzasadnionym prawami tych gatunków twórczości.  Tu swoboda jest
niemal nieograniczona, chociaż jeśli zaczniemy przytaczać cudze utwory
wprost, a zakres naszych żartów stanie się fikcją, to nie pozostaniemy
pod ochroną prawa. Musimy jednak wiedzieć, że jeśli treści, które
tworzymy mają taki charakter, ale jednocześnie są działaniem
marketingowym podejmowanym dla naszego klienta, to istnieje ryzyko,
że finalnie nie zostaną one uznane za treści parodiowe czy satyryczne.

W tym miejscu trzeba zwrócić uwagę na jeszcze jedną kwestię. Zgodnie z
ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych 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. Nie zapominajmy więc o tym, żeby korzystając z możliwości,
które stwarza prawo cytatu, powołać się na autora cytowanego utworu.

Czy wiesz, na czym polega sukces Jamesa Bonda? –
Nie na tym, że wie on wszystko o broni i strategiach
walki, ani na tym, że jest silny i umie się bić, ani na
tym, że jest przebiegły i potrafi wszystkich
wyprowadzić w pole, ani nie na tym, że jest przystojny
i kochają go wszystkie kobiety, tylko na tym – że
potrafi dostrzec i wykonać to, co w danym momencie
jest najważniejsze.

Witold Wójtowicz
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CREATIVE COMMONS 
I DOMENA PUBLICZNA

W bezpośrednim związku z prawem cytatu pozostają też kwestie
dotyczące tak zwanej domeny publicznej. Przede wszystkim trzeba
podkreślić, że nie jest to termin ustawowy, jednak ma on w zasadzie
jednoznaczną definicję. 
Domeną publiczną są utwory, z których możemy korzystać w zasadzie bez
ograniczeń wynikających z praw autorskich. Trzeba też wiedzieć, że
domenę publiczną można podzielić na dwa obszary. 

Po pierwsze, będą w niej dzieła, do których prawa autorskie
majątkowe na skutek zdarzeń przewidzianych w ustawie wygasły.
Po drugie, w domenie publicznej znajdą się także utwory, których
twórcy sami decydują, że chcą zrezygnować z części przysługujących
im praw autorskich, czyli tak zwane Creative Commons.

 
Jeśli chodzi o kwestie dotyczące wygaśnięcia praw
autorskich, to przedstawiają się one zgodnie z ustawą następująco: z
zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie autorskie prawa
majątkowe gasną z upływem lat siedemdziesięciu:
 
1) od śmierci twórcy, a do utworów współautorskich – od śmierci
współtwórcy, który przeżył pozostałych;
 
2) w odniesieniu do utworu, którego twórca nie jest znany – od daty
pierwszego rozpowszechnienia, chyba że pseudonim nie pozostawia
wątpliwości co do tożsamości autora lub jeżeli autor ujawnił swoją
tożsamość;
 

3) w odniesieniu do utworu, do którego autorskie prawa majątkowe
przysługują z mocy ustawy innej osobie niż twórca – od daty
rozpowszechnienia utworu, a gdy utwór nie został rozpowszechniony –
od daty jego ustalenia;
 
4) w odniesieniu do utworu audiowizualnego – od śmierci najpóźniej
zmarłej z wymienionych osób: głównego reżysera, autora scenariusza,
autora dialogów, kompozytora muzyki skomponowanej do utworu
audiowizualnego;
 
5) w odniesieniu do utworu słowno-muzycznego, jeżeli utwór słowny i
utwór muzyczny zostały stworzone specjalnie dla danego utworu
słowno-muzycznego – od śmierci później zmarłej z wymienionych
osób: autora utworu słownego albo kompozytora utworu muzycznego.
 
Co więcej, warto wiedzieć, że jeżeli bieg terminu wygaśnięcia
autorskich praw majątkowych rozpoczyna się od rozpowszechnienia
utworu, a utwór rozpowszechniono w częściach, odcinkach,
fragmentach lub wkładkach, bieg terminu liczy się oddzielnie od daty
rozpowszechnienia każdej z wymienionych części. Czas trwania
autorskich praw majątkowych liczy się w latach pełnych następujących
po roku, w którym miało miejsce zdarzenie, od którego zaczyna się bieg
terminów. Wynika z tego, że jeśli chodzi o materiały, które mogą być
potencjalnie wykorzystane w marketingu, ustawowa domena publiczna
będzie jeszcze przez dłuższy czas miała marginalne znaczenie.
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Jeśli chodzi o twórców, którzy sami rezygnują z części przysługujących im praw, to przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na to,
że takiej rezygnacji nie można domniemywać. Nie będzie ona wynikać z faktu, że twórca zamieścił swoje dzieło w internecie i nie ograniczył do niego
dostępu, przez co każdy może je pobrać. Zrzeczenie się lub ograniczenie praw autorskich musi być przez twórcę określone wprost. 
Innymi słowy, jeśli na stronie danego artysty będą zamieszczone informacje, na jakich zasadach można z jego twórczości nieodpłatnie korzystać, to
w takim właśnie zakresie będziemy mogli jego dzieła wykorzystać w marketingu. Jakiekolwiek szersze użycie takich utworów będzie już naruszać
prawa autorskie twórcy. Ostatecznie także w przypadku domeny publicznej powinniśmy wskazać twórcę danego dzieła, chyba że nie da się go
ustalić. Tak będzie niemal zawsze, gdy mowa o ustawowej domenie publicznej i w większości przypadków, gdy mowa o dobrowolnej rezygnacji
przez twórcę z przysługujących mu praw.

.
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POZYSKIWANIE 
LEAD-ÓW

Przede wszystkim zgodnie z  ustawą o  świadczeniu usług drogą
elektroniczną zakazane jest przesyłanie niezamówionej informacji
handlowej skierowanej do  oznaczonego odbiorcy będącego osobą
fizyczną za  pomocą środków komunikacji elektronicznej,
w szczególności poczty elektronicznej. Informację handlową uważa się
za  zamówioną, jeżeli odbiorca wyraził zgodę na  otrzymywanie takiej
informacji.
 
W każdym więc przypadku, gdy nie możemy wykazać, że dana osoba
wyraziła zgodę na otrzymywanie informacji handlowej, mamy do
czynienia z niezamówioną informacją handlową.
 

Warto w tym kontekście wiedzieć, że informacja handlowa to każda
informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania
towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy albo osoby wykonującej

zawód. 
 
Jak widać, jest to definicja bardzo szeroka, ponieważ obejmuje nie
tylko promowanie towarów lub usług, ale również wizerunku
przedsiębiorcy, a  ponadto dotyczy informacji przeznaczonych do  tego
w sposób bezpośredni i pośredni.
 
Chyba każdy przedsiębiorca w stopce zamieszczanej w swoich mailach
podaje informacje o własnej firmie, dlatego często stosowana
praktyka, która polega na wysyłaniu przed wiadomością z ofertą maila
o treści: „Czy wyraża Pan/Pani zgodę na  otrzymanie informacji
handlowej? Jeżeli tak, prosimy o wysłanie maila o treści TAK”, też budzi
poważne wątpliwości.

Pozornie taka wiadomość wydaje się zgodna z przepisami, ponieważ jeżeli
nie zawiera żadnych treści reklamowych i  ogranicza się wyłącznie
do pytania, nie stanowi informacji handlowej. Ze względu jednak na fakt,
że  najczęściej w takim mailu znajdują się jednak informacje o  naszej
firmie, ich dopuszczalność pozostaje co najmniej pod znacznym znakiem
zapytania.
 
 
Poza kwestiami uregulowanymi w ustawie o świadczeniu
usług drogą elektroniczna kolejny zakaz wprowadza ustawa
Prawo telekomunikacyjne. Zgodnie z jej przepisami zakazane jest
używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych
systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, chyba że
abonent lub użytkownik końcowy uprzednio wyraził na to zgodę. Jak
wynika z tej regulacji, nie ogranicza się ona wyłącznie do osób fizycznych,
ale także do spółek prawa handlowego czy też innych podmiotów. Innymi
słowy, w tym przypadku żadnym usprawiedliwieniem nie będzie fakt, że
wysyłaliśmy informacje na skrzynkę „biuro”. Warto w tym miejscu
przywołać pogląd nieistniejącego już GIODO, zgodnie z którym: „działania
polegające na wysyłaniu korespondencji do Skarżącego, przypominające
o konieczności zapłaty za fakturę (»płatność z góry«) w celu przedłużenia
ważności umowy, bądź wysyłanie życzeń należy uznać za działania
marketingowe” (zob. decyzja GIODO z 11 maja 2012 r., DOLiS/DEC-
412/12/29474). Tym samym, jeśli takie działania będą adresowane do
konkretnej osoby, będziemy mieli najprawdopodobniej do czynienia z
marketingiem bezpośrednim, chociaż legalnej definicji tego pojęcia brak.
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Co w  przypadku przesłania niezamówionej informacji handlowej?
Czynność taka to wykroczenie zagrożone karą grzywny do 5000 zł.
 
Dodatkowo przesyłanie niezamówionej informacji handlowej stanowi
czyn nieuczciwej konkurencji i  oprócz odpowiedzialności
za  wykroczenie takie działanie może wiązać się z  szeregiem sankcji
cywilnoprawnych przewidzianych ustawą o  zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji. Ponadto może się to  wiązać z  sankcjami
administracyjnymi na  gruncie ustawy o  ochronie konkurencji
i  konsumentów, bowiem wysyłanie niezamówionej informacji
handlowej może być potraktowane jako praktyka naruszająca zbiorowe
interesy konsumentów. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji
i  Konsumentów może w takim przypadku nałożyć karę pieniężną
w  wysokości do  10% przychodu osiągniętego w  roku rozliczeniowym
poprzedzającym rok nałożenia kary. Również administracyjną karę
pieniężną przewiduje ustawa Prawo telekomunikacyjne.
 
Warto jednak zwrócić uwagę na pojawiające się w ostatnim czasie
interpretacje, że zarówno zgoda oparta o ustawę o świadczeniu usług
drogą elektroniczną, jak i Prawo telekomunikacyjne nie musi być
wyrażona poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa. Podkreśla
się, że może być ona wyrażona przez aktywne działanie, a przede
wszystkim poprzez wpisanie swojego adresu e-mail w miejscu, gdzie
uzyskuje się jednocześnie informację na temat tego, że taka wiadomość
handlowa może zostać do nas przesłana.
 

W pierwszej kolejności powinieneś zatem zadbać o to, aby przetwarzanie
przez Ciebie danych odbywało się na podstawie jednej z przesłanek
legalnego ich przetwarzania. Przesłanek tych jest co najmniej kilka, ale
najczęściej będziemy mieli do czynienia z trzema: 

umową, 
zgodą
oraz prawnie uzasadnionym interesem. 

 
Ostatni wymieniony przypadek uprawnia nas do legalnego przetwarzania
zgromadzonych przez nas uprzednio danych na przykład z przeznaczeniem
na newsletter. Za taki prawnie uzasadniony interes uważa się marketing
bezpośredni własnych usług i produktów. Warto jednak podkreślić, że
dotyczy to wyłącznie usług i produktów osoby, która dane uzyska. Istotne
więc będzie uregulowanie tego, czy dane osobowe zbieramy dla siebie,
czy dla naszego klienta, a może jedynie wykorzystujemy dane osobowe
zebrane przez klienta w zakresie, w którym zostały nam powierzone do
wykonywania działań marketingowych na jego rzecz. Warto też podkreślić,
że newsletter jest usługą elektroniczną, którą świadczy się dla
subskrybentów, a tym samym, jeśli pozyskaliśmy dane osobowe właśnie
w celu realizacji tej usługi, to będziemy mogli je przetwarzać w celu
wykonania umowy. Jeśli dane zbieralibyśmy dla siebie albo chcielibyśmy
skorzystać z posiadanych już przez naszą agencję danych, to na taki
marketing musimy mieć wyraźną zgodę i przesłanka prawnie
uzasadnionego interesu jest niewystarczająca.
 
Warto zwrócić uwagę na pewną nowość wprowadzoną
przez RODO, która polega na tym, że zgoda może zostać wyrażona
również poprzez wyraźne działanie potwierdzające. Możliwa jest zatem
sytuacja, że zgoda zostanie wyrażona np. poprzez kliknięcie przycisku z
zapisem do newslettera. Oczywiście powinniśmy poinformować osobę,
której dane dotyczą, że określone jej działanie, czyli chociażby kliknięcie
wspomnianego wyżej przycisku, będzie się wiązało z przetwarzaniem jej
danych na podstawie zgody udzielonej poprzez to kliknięcie. Musimy
jednak pamiętać o tym, że w myśl przepisów RODO w każdym przypadku,
gdy przetwarzamy dane na podstawie zgody, powinniśmy być w stanie
wykazać, że taka zgoda została nam udzielona. Zatem z możliwości
wyrażenia zgody poprzez „wyraźne działanie potwierdzające” powinniśmy
korzystać w sposób rozsądny i, kiedy jest to możliwe, zawsze dbać o
wyrażenie zgody w sposób wyraźny, np. poprzez zaznaczenie checkboxa ze
zgodą na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu. 

Pamiętajmy jednak, że także w marketingu znajdzie
się miejsce na RODO. Kwestia ta będzie szczególnie
istotna, jeśli zamierzasz zbierać dane osobowe,
chociażby w celu stworzenia listy mailingowej, nie
mówiąc już o bardziej zaawansowanych narzędziach
marketingowych, które te dane osobowe
wykorzystują. Warto, żebyś robił to od samego
początku prawidłowo, bo w innym przypadku możesz
mieć potem spory problem z legalnym
wykorzystaniem pozyskanych danych, a Twój Klient
będzie mógł od Ciebie dochodzić odszkodowania za
nienależyte wykonanie umowy, jeśli zgodnie z umową
kwestia ta będzie leżeć po Twojej stronie.
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Pamiętać też należy, że niewystarczająca jest zgoda blankietowa, czyli
taka, która miałaby dotyczyć bliżej nieokreślonych obszarów. W każdym
przypadku zgoda powinna określać to, w jakim celu dane będą
przetwarzane i przez kogo.
 
Oprócz zadbania o podstawę legalnego przetwarzania danych
osobowych w momencie pozyskiwania danych powinniśmy
pamiętać o spełnieniu tzw. obowiązku informacyjnego,
czyli o przekazaniu osobie, której dane dotyczą, informacji na temat ich
przetwarzania. 
Powinniśmy poinformować m.in.

o naszych danych, 
o celu
okresie przetwarzania, podstawie prawnej przetwarzania czy
chociażby o odbiorcach danych.

 
 

W ramach działalności internetowej obowiązek informacyjny najczęściej
realizowany jest w formie polityk prywatności. Polityka prywatności nie jest
dokumentem, do którego posiadania obligowałyby nas przepisy, jednak
przyjęło się, że to właśnie w formie polityki prywatności administratorzy
stron realizują wyżej wspomniany obowiązek informacyjny.

Dostajesz bólu głowy słysząc pojęcia:
RODO, ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Prawo
telekomunikacyjnego?
 
Chciałbyś, aby procedury pozyskiwania przez Ciebie lead-
ów były zgodne z prawem i abyś nie musiał ponosić dotkliwych
sankcji za naruszenie prawa w tym obszarze ?

PRZYGOTUJEMY DLA CIEBIE DOKUMENTY PRAWNE ALE RÓWNIEŻ 
ZAPEWNIMY AUDYT CAŁEJ ŚCIEŻKI SPRZEDAŻOWEJ!

ZOBACZ!
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KONKURSY
W TYM KONKURS W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Musisz wiedzieć, że z tematyką konkursu łączą się liczne uregulowania
prawne, a  przede wszystkim źle zorganizowany konkurs będzie
najczęściej w  rzeczywistości grą losową, której  przeprowadzenie
związane jest z  obwarowaniami określonymi w  ustawie o  grach
hazardowych.
 

Zacznijmy jednak od tego, czym jest konkurs. 
 
W świetle przepisów prawa jest to przyrzeczenie publiczne, które zostało
uregulowane w przepisach Kodeksu cywilnego.
 
Nie  wchodząc niepotrzebnie w  szczegóły, trzeba przede wszystkim
podkreślić, że  jeśli ogłosimy konkurs, to  jego zwycięzca
będzie mógł żądać od  nas wydania mu przewidzianej
w  konkursie nagrody, a  my jako przedsiębiorcy będziemy
zobowiązani mu tę nagrodę wręczyć. Jeśli tego nie  zrobimy, nasz
szczęśliwca będzie uprawniony nawet do  dochodzenia swoich praw
przed sądem.
 
Istotne jest także to, że  ogłaszając konkurs, należy
dokładnie określić jego zasady. Nie wystarczy informacja,
na czym nasz konkurs będzie polegał. Zwykle uczestnicy mają wykonać
określoną czynność. Jeśli w takiej sytuacji nie określimy, ile nagród
zostanie przyznanych, to będziemy zmuszeni wręczyć je każdej osobie,
która wykona zadanie konkursowe, a nie na przykład konkretnej liczbie
tych, którzy okazali się najszybsi. Konkurs może również polegać na tym,
że  spośród osób biorących w  nim udział jako zwycięzca wyłoniony
zostanie ten, który najlepiej wykonał zadanie. 

Tu przynajmniej zgodnie z przepisami prawa nie ma wątpliwości, że wybór
w tym zakresie został pozostawiony organizatorowi konkursu.
 
 
Warto wiedzieć, że jeśli nie wskażemy na żadne kryteria wyboru, możemy

zbliżyć się do loterii, która podlega ustawie o grach hazardowych.
Podobnie może się stać, jeśli nasz konkurs polega na wykonaniu

określonej czynności, ale poziom jej trudności jest w zasadzie żaden albo
zależeć będzie wyłącznie od przypadku. Przeprowadzenie gry losowej

nie jest już natomiast tak proste i ryzykujemy nie tylko konieczność
przyznania większej od zakładanej liczby nagród czy niezadowolenie

uczestników z wyboru zwycięzcy.
 
 
Zgodnie z  ustawą o  grach hazardowych grami losowymi, które stanowią
jeden z  rodzajów gier hazardowych, są gry, w tym urządzane za
pośrednictwem Internetu, o wygrane pieniężne lub rzeczowe, których
wynik w szczególności zależy od przypadku. Jeśli więc organizując konkurs,
wprost poinformujemy o tym, że nagrody zostaną wylosowane spośród
uczestników, to raczej na pewno będzie to  gra losowa. Ryzyko
zakwalifikowania naszego konkursu do gier losowych istnieje jednak także
wtedy, gdy w którymkolwiek momencie przypadek będzie decydował
o  tym, kto przejdzie do kolejnego etapu. Również brak jakichkolwiek
kryteriów przyznania nagród może prowadzić do  analogicznej konkluzji.
Czym bowiem będzie różnić się „wylosowanie trzech zwycięzców spośród
wszystkich zgłoszeń” od  „przyznania trzech nagród spośród wszystkich
osób, które wezmą udział w konkursie”?
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Kwestia rozróżnienia, czy organizujemy konkurs, czy grę
losową, ma niebagatelne znaczenie, w przypadku gry losowej
należy bowiem uzyskać zezwolenie na jej przeprowadzenie. Jeżeli jest to
loteria promocyjna albo fantowa, wniosek o  uzyskanie zezwolenia
rozpatrywany jest w terminie 2 miesięcy. Ponadto podlega on opłacie,
która  w  przypadku loterii promocyjnej wynosi co do  zasady 10% puli
nagród.
 
Przeprowadzenie gry losowej bez  uzyskania zezwolenia związane jest
natomiast z licznymi sankcjami. Zgodnie z ustawą o grach hazardowych
w sytuacji, gdy loteria jest przeprowadzana bez stosownego zgłoszenia,
musimy się liczyć z karą pieniężną, której wysokość wyniesie do 10 000
zł. Ponadto zgodnie Kodeksem karnym skarbowym kto wbrew
przepisom ustawy lub warunkom zezwolenia urządza lub prowadzi
loterię fantową, loterię promocyjną, podlega karze grzywny
do 240 stawek dziennych.
 

Dlatego chcąc przygotować konkurs dla swojego klienta, pamiętajmy
o „wyłączeniu maszyny losującej” i sporządzeniu regulaminu

jednoznacznie wskazującego na kryteria, zgodnie z którymi wyłoniony
zostanie laureat naszego konkursu. W przypadku konkursów nie ma

bowiem potrzeby stosowania jakichkolwiek zgłoszeń, a co więcej,
nie ryzykujemy wskazanych powyżej sankcji.

 
Natomiast nawet jeśli nie  mamy wątpliwości, że  przeprowadzamy
konkurs, a nie grę hazardową, od wygranej należy odprowadzić
podatek w  wysokości 10% wartości nagrody. Zwolnione
od  podatku są wyłącznie wygrane w  konkursach i  grach
organizowanych i  emitowanych (ogłaszanych) przez  środki masowego
przekazu (prasa, radio i  telewizja) oraz  konkursach z  dziedziny nauki,
kultury, sztuki, dziennikarstwa i  sportu, a  także nagrody związane
ze sprzedażą premiową towarów lub usług, jeżeli jednorazowa wartość
tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 2000 zł. 
 
Warto mieć świadomość, że zgodnie z tym przepisem internet nie jest
środkiem masowego przekazu, więc zwolnienie tu nie zadziała, chyba że
konkurs ogłosisz w prasie internetowej albo będzie on dotyczył nauki,
kultury, sztuki, dziennikarstwa lub sportu.

Dodatkowo jeśli chcemy przeprowadzić konkurs w mediach
społecznościowych, koniecznie zapoznajmy się z regulaminem
danej platformy. 

 
Jeśli chodzi o Facebook, warto wiedzieć, że
zgodnie z jego regulaminem w przypadku korzystania
z serwisu do przekazywania informacji na temat
promocji albo do przeprowadzania promocji (np.
konkursów lub loterii) organizator odpowiada za jej
zgodną z prawem obsługę, w tym za:

oficjalny regulamin;
warunki oferty i wymagania wstępne (np. ograniczenia dotyczące
wieku i miejsca zamieszkania);
zgodność z przepisami i warunkami dotyczącymi nagród oferowanych
w ramach promocji (np. zarejestrowanie promocji i uzyskanie
wszelkich obowiązkowych zezwoleń).

 
Ponadto promocje na Facebooku muszą zawierać następujące zapisy:

pełne zwolnienie serwisu Facebook z odpowiedzialności przez
każdego uczestnika;
informację, że promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana,
popierana lub przeprowadzana przez serwis Facebook ani z nim
związana.

 
Warto też wiedzieć, że promocje można przeprowadzać na:

stronach, 
w grupach, 
w wydarzeniach 
w aplikacjach na Facebooku. 

 
Nie można wykorzystywać do tego prywatnych osi czasu
ani połączeń ze znajomymi (np. niedozwolone jest stosowanie
rozwiązań typu „udostępnij na swojej osi czasu, aby wziąć udział w
promocji", „udostępnij na osi czasu znajomego, aby uzyskać dodatkowe
udziały w promocji" czy „oznacz znajomych w tym poście, aby wziąć udział
w promocji"). Facebook nie pomaga w przeprowadzaniu promocji.
Administrator korzysta z serwisu do zarządzania promocją na własną
odpowiedzialność.
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Z innych istotnych zasad Facebooka warto wskazać, że strony, grupy i
wydarzenia nie mogą być fałszywe, oszukańcze ani nie
mogą wprowadzać w błąd. Strony, grupy i wydarzenia nie mogą
błędnie oznaczać treści ani zachęcać do tego innych użytkowników.
Zabrania się stronom, grupom i wydarzeniom podszywania się pod
markę, podmiot lub osobę publiczną lub ich reprezentowania w sposób
fałszywy. 

Jeśli chodzi o zasady organizowania konkursów, to poza tym, że
konkurs organizowany poprzez YouTube musi być zgodny z
prawem, to warto też wiedzieć, że:

nie możesz wymagać od uczestników przekazania Ci wszystkich praw
do zgłoszenia lub przeniesienia praw własności do niego na Ciebie;
wzięcie udziału w konkursie nie może się wiązać z kosztami; 
ani Tobie, ani żadnej innej osobie nie wolno manipulować danymi
używanymi przez YouTube, w tym danymi dotyczącymi liczby
wyświetleń, ocen pozytywnych i negatywnych lub subskrybentów, w
sposób prowadzący do nieprawdziwego odzwierciedlenia
zaangażowania użytkowników w serwisie,
bez uzyskania uprzedniej zgody YouTube na piśmie nie możesz
sugerować związku YouTube z Twoim konkursem ani przedstawiać
YouTube jako partnera konkursu; oznacza to między innymi zakaz
wyraźnego stwierdzania oraz sugerowania, że YouTube jest
zaangażowany w Twój konkurs lub w jakikolwiek sposób go popiera.

 
Ponadto jeśli chodzi o bardziej szczegółowe zasady organizowania
konkursów na YouTube, to:
1. musisz opublikować „Oficjalne zasady", które:
a) zawierają linki do wytycznych dla społeczności YouTube oraz
informację, że nieprzestrzeganie tych wytycznych powoduje
dyskwalifikację;
b) zawierają wszystkie informacje, których wymagają odpowiednie
przepisy i regulacje prawa federalnego, stanowego i lokalnego, w tym
także sankcje nałożone przez USA;
c) są w pełni zgodne z warunkami korzystania z YouTube.
 
2. Przebieg konkursu i przyznanie nagród muszą być zgodne z jego
oficjalnymi zasadami.
 
3. Zasady konkursu muszą wyraźnie informować, że YouTube go nie
sponsoruje, oraz wymagać, aby w kwestiach z nim związanych
użytkownicy zwolnili YouTube z wszelkiej odpowiedzialności.
 
4. Do oficjalnych zasad należy dołączyć wiążącą prawnie informację
dotyczącą prywatności, która objaśnia sposób wykorzystania danych
osobowych zbieranych na potrzeby konkursu, i stosować się do jej treści.
 
To oczywiście nie wszystkie zasady rządzące się tymi platformami, jednak
te, które z całą pewnością będą najbardziej interesować osoby działające
w marketingu.

Jeżeli stronę, grupę albo wydarzenie wykorzystuje
się do wyrażenia poparcia dla marki, podmiotu czy
osoby publicznej lub zainteresowania danym podmiotem,
należy wyraźnie zaznaczyć w nazwie lub opisie, że nie mają one
charakteru oficjalnego. Zabronione jest także reklamowanie
przez strony, grupy i wydarzenia internetowych gier
hazardowych i zręcznościowych, w których stawką są prawdziwe
pieniądze, oraz loterii internetowych bez pisemnego zezwolenia
Facebooka. Ostatecznie strony, grupy i wydarzenia nie mogą
zachęcać użytkowników do niewłaściwego wykorzystywania
funkcji lub funkcjonalności Facebooka.

Jeśli chodzi o YouTube, to zasady panujące
na tym serwisie są dość obszerne. Przytoczę więc
tylko te, które potencjalnie mogą mieć dla nas
większe znaczenie. 

Warto wiedzieć, że nie wolno tworzyć wprowadzających w błąd opisów,
tagów, tytułów czy miniatur, aby zwiększyć liczbę wyświetleń. Platforma
nie akceptuje również wysyłania dużej ilości nieukierunkowanych,
niechcianych czy powtarzających się treści, w tym komentarzy i
wiadomości prywatnych. Dozwolone jest wyłącznie przesyłanie własnych
filmów lub takich, do których masz odpowiednie prawa. Nie zamieszczaj
nagrań innego autora ani nie korzystaj z materiałów, do których prawa
ma ktoś inny, np. utworów, fragmentów programów objętych prawami
autorskimi lub filmów innych użytkowników, bez odpowiednich
uprawnień. Jeśli opublikowałbyś cudze dane osobowe lub bez zgody
innej osoby przesłał film, na którym się ona znajduje, osoba ta może
poprosić o usunięcie tych treści na podstawie wytycznych YouTube
dotyczących ochrony prywatności. Dlatego ważne jest, żebyś zadbał o
zgody na wykorzystywanie wizerunku, jeśli zamierzasz go potem
wykorzystywać na YouTube.
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Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na jedno z najnowszych orzeczeń,
które zapadło na kanwie konkursów w social mediach. Otóż w wyroku
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 8 lutego 2019
r. (sygnatura akt III SA/Łb 950/18) wyjaśniono, że konkurs na
Facebooku, który nie wiąże się z koniecznością nabywania towaru lub
usługi, ani innego dowodu udziału w grze nie będzie stanowił loterii w
rozumieniu ustawy o grach hazardowych. 
W wyroku podkreślono, że aby dany konkurs mógł podlegać pod tę
ustawę musi mieć miejsce chociaż jedna z tych sytuacji, czyli krótko
mówiąc – udział w konkursie musi wiązać się z formą odpłatności czy
to bezpośrednią (los), czy pośrednią (zakup towaru lub usługi). Tym
samym, jeśli konkurs jest zupełnie darmowy to nie ma przeszkód, aby
jego zwycięscy zostali wylosowani.
 

Pewnym „ale” do tezy płynącej z tego orzeczenia jest to, że osoba, która
zorganizował ten konkurs uzyskała takie stanowisko Wojewódzkiego Sądu
Administracyjne dopiero po tym jak Naczelnik Urzędu Celno –
Skarbowego nałożył na nią karę pieniężną w wysokości 10.000,00 zł.
Dlatego więc w dalszym ciągu zasadnym jest postawienie tezy, że
losowanie nie jest najlepszą metodą rozstrzygania konkursów ponieważ
nie ma gwarancji, że wyrok ten będzie honorowany przez organy w
przyszłości. Co istotne, nie jest to wyrok najwyższej instancji powołanej do
rozstrzygania spraw tego rodzaju, więc także i ta okoliczność powinna być
brana pod uwagę przy podejmowaniu decyzji co do sposobu wyłaniania
zwycięzców konkursu.
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PRAWA AUTORSKIE 
W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Nie wiem, z jakimi mitami na temat praw autorskich zdarzyło ci się
spotkać, ale ja słyszałem chociażby taki, że jeśli nielegalną kopię
nagrania usuniesz w ciągu 24 godzin, to jej posiadanie nie jest
naruszeniem prawa. To oczywiście zupełne kłamstwo, jednak wiele
osób jest przekonane o prawdziwości tego stwierdzenia. 
 

A jak sytuacja wygląda w przypadku treści udostępnianych przez
użytkowników portali społecznościowych? 

 
Tu także krąży wiele legend, które wzajemnie się wykluczają, co już
samo w sobie musi przesądzać o tym, że nie wszystkie będą
prawdziwe.
 
W tym kontekście trzeba przede wszystkim wyjaśnić, że sam fakt
zamieszczenia w Internecie zdjęcia, grafiki czy innych utworów w
rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w taki
sposób, że pozostali użytkownicy mają możliwość ich pobrania nie
prowadzi bynajmniej do tego, że ich twórca udziela bliżej
nieokreślonemu kręgowi osób jakiejkolwiek licencji na korzystanie z
jego twórczości, nie mówiąc już o przeniesieniu na inne osoby
autorskich praw majątkowych – w tym ostatnim przypadku, o czym
była już mowa, konieczne jest zawarcie pisemnej umowy pod rygorem
nieważności.
 

Warto jednak zauważyć, że zakładając konto na jakimkolwiek portalu
społecznościowym, akceptujemy jego regulamin. Myślę, że nie skłamię,
jeśli stwierdzę, że zaledwie 1% osób, które zakładały konta w mediach
społecznościowych, podczas rejestracji przeczytało regulaminu danej
platformy.
 
Z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy przyjąć, że tylko nieznacznie
większy będzie odsetek użytkowników, którzy zapoznali się z tym
dokumentem, korzystając z platformy dłużej. Każdy regulamin został
stworzony w określonym celu i wszystkie jego postanowienia powstały w
określonym celu i mają konkretny sens. Chciałbym w tym miejscu skupić
się na przedstawieniu na przykładzie trzech najpopularniejszym
platform, w jaki sposób ich regulaminy określają kwestie związane z
wykorzystaniem praw autorskich do utworów zamieszczanych przez
użytkowników.

28

https://prawodlabiznesu.eu/


PRAWODLABIZNESU

Jeśli rejestrując się na Facebooku, zapoznasz się z jego regulaminem, dowiesz się z niego między
innymi, że potrzebuje on określonych pozwoleń od użytkowników, aby świadczyć
swoje usługi. Jednym z takich pozwoleń jest pozwolenie na wykorzystywanie treści tworzonych i
udostępnianych przez użytkownika. Jak wynika z regulaminu tej platformy, użytkownik jest właścicielem
treści, które tworzy i udostępnia na Facebooku oraz w innych produktach Facebooka, z których korzysta, i
żaden zapis regulaminu nie pozbawia użytkownika praw do jego własnych treści. Użytkownik może
udostępniać swoje treści dowolnej osobie i w dowolnym momencie. Wynika z tego, że wbrew
twierdzeniom niektórych osób, Facebook bynajmniej nie chce „przejąć” wszystkiego, co na nim
zamieścimy.

W dalszej części regulaminu zostaje natomiast wskazane, że aby Facebook mógł świadczyć usługi, potrzebuje od użytkownika
określonych pozwoleń prawnych na korzystanie z tych treści.

Szczególnie w przypadku udostępniania, publikacji lub wysyłania treści objętych prawami własności intelektualnej (np. zdjęć czy filmów) w produktach
Facebooka lub w powiązaniu z nimi użytkownik przyznaje Facebookowi niewyłączną, zbywalną, obejmującą prawo do udzielania sublicencji,
bezpłatną, globalną licencję zezwalającą na obsługiwanie, wykorzystywanie, dystrybuowanie, modyfikowanie, uruchamianie, kopiowanie, publiczne
odtwarzanie lub wyświetlanie, tłumaczenie jego treści i tworzenie na ich podstawie materiałów pochodnych (zgodnie z wybranymi przez użytkownika
ustawieniami prywatności i aplikacji). 
 
Oznacza to na przykład, że udostępniając zdjęcie na Facebooku, użytkownik daje portalowi pozwolenie na przechowywanie, kopiowanie i
udostępnianie go innym użytkownikom (w tym przypadku też zgodnie z ustawieniami swojego konta), np. dostawcom usług obsługującym serwis lub
inne produkty Facebooka, z których użytkownik korzysta.
 
Z regulaminu wynika więc, że co prawda użytkownik udziela licencji niewyłącznej na publikowane przez siebie treści, która pozwala na ich kopiowanie,
a nawet modyfikację, jednak licencja ta jest udzielona wyłącznie Facebookowi, a nie innym jego użytkownikom! Warto też zauważyć, że Facebook
zgodnie z regulaminem posiada prawo do udzielania dalszych sublicencji, jednak nawet to nie oznacza, że inni użytkownicy mogą takie treści
wykorzystywać w sposób dowolny. Co najwyżej, można wziąć pod uwagę dowolne ich wykorzystywanie w ramach samej aplikacji, ewentualnie
otrzymanie wyraźnej sublicencji od Facebooka. Z całą pewnością nie jest jednak dozwolone kopiowanie przez innych użytkowników zdjęć czy filmów
zamieszczonych na portalu i samodzielne ich publikowanie, czy to w aplikacji, czy poza nią.
 

Istotny jest fakt, że użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z udzielonej licencji, usuwając treści
lub konto. Facebook informuje jednak ponadto, że ze względów technicznych usunięte treści mogą przez

pewien okres zostać zachowane w kopiach zapasowych (choć nie będą widoczne dla pozostałych
użytkowników). Ostatecznie jednak dowiadujemy się, że treści usunięte przez użytkownika mogą się nadal

pojawiać, jeżeli użytkownik udostępnił je innym osobom, a one tych treści nie usunęły.

Regulamin aplikacji informuje nas także, że jeżeli użytkownik wykorzystuje treści objęte prawami własności intelektualnej, które posiada i
udostępnia Facebook w swoich produktach (na przykład dostarczane przez nas obrazy, projekty, filmy lub dźwięki, które użytkownik dodaje do
tworzonych lub udostępnianych przez siebie treści na Facebooku), Facebook zachowuje wszelkie prawa do tych treści (lecz nie do treści
użytkownika). Użytkownik może jedynie wykorzystywać te prawa autorskie lub znaki towarowe (lub podobne oznaczenia), jeżeli ich używanie zostało
bezpośrednio dopuszczone w wytycznych dotyczących wykorzystania marki lub wydanym zezwoleniu pisemnym. W celu modyfikacji, tworzenia prac
pochodnych, dekompilacji lub innej próby uzyskania od nas kodu źródłowego wymagana jest pisemna zgoda (lub zezwolenie w ramach licencji
open source).
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A jak kwestia praw autorskich przedstawia się w przypadku LinkedIn? Zgodnie z
regulaminem tej aplikacji użytkownik jest właścicielem treści, opinii i informacji osobowych przesyłanych
do LinkedIn i jednocześnie udziela mu niewyłącznej licencji. Portal zobowiązuje się jednak uszanować
wybór dokonany przez użytkownika dotyczący osób, które mogą zobaczyć informacje i treści użytkownika,
łącznie z wykorzystaniem tych danych w reklamach. 
 
Analogicznie jak w regulaminie Facebooka także między użytkownikiem a LinkedIn treści oraz informacje

dostarczane lub publikowane w usługach są własnością użytkownika, który udziela portalowi i
podmiotom z nim związanym licencji w zakresie szczegółowo określonym w regulaminie.

 

Użytkownik udziela na rzecz LinkedIn mającego zastosowanie na całym świecie, zbywalnego, mogącego podlegać podlicencjonowaniu prawa do
wykorzystywania, kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, publikowania i przetwarzania informacji oraz treści dostarczanych przez
użytkownika za pomocą usług i usług stron trzecich bez dalszej zgody, zawiadomienia lub wynagrodzenia dla użytkownika albo innych osób.

Prawo to ulega ograniczeniu w następujący sposób:
 
1. Użytkownik może cofnąć licencję do określonej treści przez usunięcie jej z usług, a także ogólnie przez zamknięcie konta z zastrzeżeniem (a) treści
udostępnionych przez użytkownika innym użytkownikom w ramach usług, którzy skopiowali, ponownie udostępnili lub zachowali te treści oraz (b)
stosownego czasu niezbędnego do usunięcia treści z kopii zapasowej i innych systemów.
 
2. LinkedIn nie będzie zamieszczać treści użytkownika w reklamach produktów i usług stron trzecich skierowanych do innych bez odrębnej zgody
użytkownika (włączając w to treści sponsorowane). Niemniej jednak LinkedIn będzie miał prawo publikowania reklam obok treści i informacji
zamieszczanych przez użytkownika bez wynagrodzenia dla tego użytkownika lub innych osób, a akcje społeczne użytkownika mogą być widoczne dla
innych i wykorzystane w reklamach, jak zostało to określone w Polityce ochrony prywatności.
 
3.Udzielenie stronom trzecim prawa do publikowania treści użytkownika poza usługami będzie dokonywane po otrzymaniu zgody od użytkownika.
Jednak jeśli użytkownik chce udostępnić swoje treści „publicznie”, portal udostępnia funkcję, która pozwala innym członkom dodać tę publiczną treść
w usługach stron trzecich. LinkedIn pozwala również wyszukiwarkom internetowym uczynić tę treść możliwą do wyszukania przez te usługi.
 
4.  Aplikacja może edytować treści użytkownika i wprowadzać zmiany
w formatowaniu (np. tłumaczyć je, modyfikować wielkość, układ i rodzaj pliku lub usuwać metadane), ale jednak deklaruje, że nie będzie zmieniać
znaczenia wypowiedzi.
 
5. Ponieważ treści i informacje zamieszczane przez użytkownika są jego własnością, a LinkedIn posiada jedynie niewyłączne prawa do nich,
użytkownik może zadecydować o udostępnianiu ich innym, w tym z uwzględnieniem warunków licencji Creative Commons.

Warto wiedzieć, że zgodnie z regulaminem LinkedIn użytkownik zobowiązuje się udzielać tylko informacji i treści, do których
udostępniania ma prawo, które nie naruszają przepisów lub praw innych osób (np. praw własności intelektualnej).

Użytkownik zapewnia również, że informacje zamieszczone w jego profilu będą prawdziwe. Usunięcie pewnych treści lub
danych przez LinkedIn może być wymagane przez prawo w niektórych krajach.
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Jednakże przesyłając do YouTube lub zamieszczając w jego witrynach materiały, użytkownik udziela:
 
1. YouTube nieograniczonej terytorialnie, niewyłącznej, bezpłatnej, zbywalnej licencji (z prawem sublicencji) na korzystanie z treści, powielanie
takich treści, ich rozpowszechnianie, opracowywanie na ich podstawie utworów zależnych, ich wystawianie bądź wykonywanie w związku ze
świadczeniem usług i prowadzeniem działalności YouTube, w tym m.in. do promowania i rozpowszechniania usług w części lub całości (wraz z
utworami zależnymi) niezależnie od formatu nośnika i sposobu przekazywania materiału;
 
2. Każdemu użytkownikowi usług nieograniczonej terytorialnie, niewyłącznej, bezpłatnej licencji na dostęp do jego treści za pośrednictwem usług
oraz na korzystanie z takich treści, ich powielanie i rozpowszechnianie, opracowywanie na ich podstawie utworów zależnych oraz ich wystawianie
bądź wykonywanie w ramach zespołu funkcji oferowanych przez usługi oraz w granicach dozwolonych na podstawie niniejszych warunków.
 

Warto zwrócić uwagę, że tak jak licencja udzielana przez użytkownika na rzecz YouTube daje mu dość szerokie prawa, tak licencja, która zgodnie z
regulaminem tej platformy przysługuje innym użytkownikom dotyczy co prawda szeregu działań na treściach, jednak wyłącznie w ramach zespołu
funkcji oferowanych przez aplikację. Oznacza to, że wykorzystanie cudzego utworu w ramach tej platformy będzie legalne o tyle, o ile jej ponowne

rozpowszechnienie nastąpi w jeden ze sposobów, który w ramach swoich funkcjonalności umożliwia YouTube. Nie będzie więc na pewno zgodne z
regulaminem ponowne wgranie danego filmy z własnego konta.

 
Licencje udzielane przez użytkownika  w odniesieniu do treści wygasają z chwilą, gdy usunie lub wykasuje materiały z witryny internetowej. Nie
dotyczy to jednak komentarzy tekstowych zgłoszonych jako treść, które są nieograniczone w czasie i nieodwołalne.
 

Jeśli chodzi o YouTube, to przede wszystkim korzystając z tej platformy, użytkownik
zobowiązuje się, iż nie będzie kopiować, powielać, dystrybuować, przekazywać, nadawać, 
 wyświetlać, sprzedawać, licencjonować ani wykorzystywać treści w żaden inny sposób bez uzyskania
uprzedniej pisemnej zgody YouTube lub odpowiednich licencjodawców treści.
 
Odnośnie do materiałów zamieszczanych przez użytkowników, to zachowują oni wszystkie prawa
własności do swoich treści.
 

Poza treściami zamieszczanymi przez użytkownika w usługach, wszelkie inne treści
znajdujące się w usługach należą do lub są licencjonowane przez YouTube i są
przedmiotem praw autorskich, praw ochronnych na znaki towarowe oraz innych praw
własności intelektualnej YouTube lub licencjodawców YouTube. Znaki towarowe bądź
usługowe należące do osób trzecich figurujące w treściach, które nie zostały wgrane lub
umieszczone przez użytkownika, są znakami towarowymi lub usługowymi
odpowiednich osób, które posiadają uprawnienia do tych znaków. Takie treści nie
mogą być pobierane, kopiowane, powielane, rozpowszechniane, przekazywane,
nadawane, wyświetlane, sprzedawane, nie mogą być przedmiotem licencji ani innej
eksploatacji na jakiekolwiek potrzeby bez uprzedniej pisemnej zgody YouTube lub, tam
gdzie to właściwe, licencjodawców YouTube. YouTube oraz licencjodawcy YouTube
zastrzegają sobie wszystkie prawa, które nie zostały przez nich udzielone w sposób
wyraźny do ich treści.

Warto zwrócić uwagę, że tak jak licencja udzielana przez użytkownika na rzecz YouTube daje mu dość szerokie prawa, tak licencja,
która zgodnie z regulaminem tej platformy przysługuje innym użytkownikom dotyczy co prawda szeregu działań na treściach,

jednak wyłącznie w ramach zespołu funkcji oferowanych przez aplikację. Oznacza to, że wykorzystanie cudzego utworu w ramach tej
platformy będzie legalne o tyle, o ile jej ponowne rozpowszechnienie nastąpi w jeden ze sposobów, który w ramach swoich

funkcjonalności umożliwia YouTube. Nie będzie więc na pewno zgodne z regulaminem ponowne wgranie danego filmy z własnego
konta.
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Korzystając z Instagrama, udzielasz serwisowi licencji na używanie publikowanych
treści. Instagram nie rości sobie żadnych praw własności do materiałów zamieszczanych przez
użytkownika w serwisie lub za jego pośrednictwem. Z kolei w przypadku udostępniania, publikacji lub
wysyłania treści objętych prawami własności intelektualnej (np. zdjęć czy filmów), czy to bezpośrednio
w serwisie, czy też w powiązaniu z nim, użytkownik przyznaje serwisowi niewyłączną, bezpłatną,
zbywalną, obejmującą prawo do udzielania sublicencji, globalną licencję zezwalającą na obsługiwanie,
wykorzystywanie, dystrybuowanie, modyfikowanie, uruchamianie, kopiowanie, publiczne odtwarzanie
lub wyświetlanie, tłumaczenie jego treści i tworzenie na ich podstawie materiałów pochodnych
(zgodnie z wybranymi przez użytkownika ustawieniami prywatności i aplikacji). 

Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z niniejszej licencji, usuwając treści lub konto. Jednakże treści mogą się nadal pojawiać,
jeżeli użytkownik udostępnił je innym osobom, a one tych treści nie usunęły. Tutaj sytuacja wygląda identycznie jak w przypadku Facebooka.
 
W treści regulaminu Instagrama, znajdują się również informacje dotyczące udzielenia pozwolenia na wyświetlanie bez żadnego wynagrodzenia dla
użytkownika jego nazwy użytkownika, zdjęcia profilowego oraz informacji o jego powiązaniach (np. o osobach obserwujących) lub działaniach (tzw.
followersach) podejmowanych w stosunku do kont, reklam, ofert i innych treści sponsorowanych, które obserwuje lub na które reaguje, a które są
wyświetlane nie tyle w serwisie Instagram, a we wszystkich produktach Facebooka. Instagram może więc pokazać, że użytkownik polubił post
sponsorowany utworzony przez markę, która zapłaciła serwisowi za wyświetlanie jej reklam na Instagramie. Podobnie jak w przypadku działań w
stosunku do pozostałych treści i osób obserwujących inne konta, działania w stosunku do treści sponsorowanych i osoby obserwujące konta
sponsorowane mogą zobaczyć tylko użytkownicy, którzy mają pozwolenie na wyświetlanie takich treści lub osób obserwujących.
 
Z regulaminu Instagrama wynika także, że użytkownicy nie są całkowicie pozbawieni wpływu, na to, co dzieje się z materiałami, które w nim
umieszczają.

 Po pierwsze użytkownik jest właścicielem umieszczanych w serwisie treści i może dzięki ustawieniom określać krąg osób, dla których będą
dostępne. 
Po drugie, regulamin ten stanowi, że serwis nie rości sobie praw własności do treści przesyłanych przez użytkowników. 

 

Warto jednak pamiętać, że udostępnienie treści jako publicznej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na korzystanie z niej przez innych
użytkowników, a także osoby trzecie. Jeżeli zatem udostępnimy publicznie nasze zdjęcie, musimy liczyć się z tym, że utracimy kontrolę nad dalszym
jego rozpowszechnianiem i sposobem wykorzystania.

Dodatkowo istotne jest, że wykorzystanie wizerunku innych osób, które
znajdują się na opublikowanych przez nas postach czy fotografiach, które
zamieściliśmy na naszym profilu, możliwe jest dopiero po uzyskaniu ich

zgody. Udostępnianie zdjęć na Instagramie jest przecież
rozpowszechnianiem wizerunku. Pamiętajmy również, że Instagram ma

możliwość edytowania, usuwania, blokowania treści i kont, które w ocenie
właścicieli serwisu będą naruszały postanowienia regulaminu.
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CONTENT MARKETING
PRAWNE ASPEKTY CONTENT MARKETINGU

Choć wydaje się to dziwne, ale treści, które powstają w ramach content
marketingu, mogą zostać uznane za prasę! Warto wiedzieć, że prasa
oznacza publikacje periodyczne, które nie tworzą
zamkniętej, jednorodnej całości, ukazujące się nie rzadziej
niż raz do roku, opatrzone stałym tytułem albo nazwą,
numerem bieżącym i datą, a w szczególności: dzienniki i
czasopisma, serwisy agencyjne, stałe przekazy teleksowe, biuletyny,
programy radiowe i telewizyjne oraz kroniki filmowe; prasą są także
wszelkie istniejące i powstające w wyniku postępu
technicznego środki masowego przekazywania, w tym także
rozgłośnie oraz tele- i radiowęzły zakładowe, upowszechniające
publikacje periodyczne za pomocą druku, wizji, fonii lub innej
techniki rozpowszechniania.
 
Bez wątpienia spora część treści udostępnianych w ramach content
marketingu, ukazuje się częściej niż raz w roku oraz jest opatrzona
stałym tytułem albo nazwą.
 
W przypadku podkastów, czy YouTube odcinki mają także
bardzo często nadane numery. Kwestią dyskusyjną natomiast
jest data publikacji. Większość serwisów do zamieszczania treści
generuje ją automatycznie. Czy jest to jednak element przekazu?
Kwestia ta nie została jeszcze rozstrzygnięta, ale odradzałbym
zamieszczanie dat publikacji naszego content marketingu, chyba że
faktycznie chcemy, żeby był on uznawany za prasę.

Jeśli treści, które powstają w ramach content marketingu, uznaje się za
prasę, to bardziej szczegółowo należałoby wytwory te określić
jako dziennik albo czasopismo. Zgodnie z ich definicjami:
1) dziennikiem jest ogólnoinformacyjny druk periodyczny lub przekaz za
pomocą dźwięku oraz dźwięku i obrazu, ukazujący się częściej niż raz w
tygodniu,
2) czasopismem jest druk periodyczny ukazujący się nie częściej niż raz
w tygodniu, a nie rzadziej niż raz w roku; przepis ten stosuje się
odpowiednio do tej części przekazu za pomocą dźwięku oraz dźwięku i
obrazu, która nie jest radiem lub telewizją.

Warto wiedzieć, że prasa oznacza  publikacje
periodyczne, które nie tworzą zamkniętej,
jednorodnej całości, ukazujące się nie rzadziej
niż raz do roku, opatrzone stałym tytułem albo
nazwą, numerem bieżącym i datą.
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Pojawia się pewien problem, gdyż zgodnie z przepisami zarówno
dzienniki, jak i czasopisma, powinny zostać zarejestrowane, a w
dodatku, kto wydaje dziennik lub czasopismo bez
rejestracji, podlega karze grzywny.
 
Jeśli chodzi o twórców internetowych, większość sytuacji
spornych, gdzie konieczne było rozstrzygniecie sądu, kończyło się
odmową rejestracji bloga jako czasopisma albo dziennika. W tych
orzeczeniach wskazywało się, że:
1) blog nie jest formą publikacji na tyle zamkniętą i jednorodną, by
można było a priori zakładać, że jako przekaz internetowy nigdy nie
wypełnia ustawowych znamion definicji prasy (Postanowienie Sądu
Apelacyjnego w Łodzi z dnia 18 stycznia 2013 r., I ACa 1031/12),
2) nie może budzić wątpliwości, że wybranie internetu przez wydawcę
jako jedynego źródła udostępnienia szerokiej opinii publicznej
określonych treści o charakterze informacyjnym, a zatem jako
wyłącznego „nośnika” przekazu, nie wyklucza uznania, że dany przekaz
internetowy spełnia wymogi określone w art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z
dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz.U. Nr 5, poz. 24 ze zm.) i
podlega obowiązkowi rejestracji przewidzianemu w art. 20 ust. 1
ustawy (Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 18 stycznia
2013 r., I ACa 1032/12).
 
Jak widać, kwestie związane z twórczością internetową nie zostały
jeszcze doprecyzowane. Można tylko mieć nadzieję, że ustawodawca
podczas dokonywania zmian w prawie weźmie pod uwagę również ten
obszar i dostosuje przepisy do istniejących realiów.
 
Jeśli chciałbyś jednak, żeby to, co tworzy Twój klient lub
Ty sam na jego rzecz, uznane zostało za prasę, nie ma
problemu. Wystarczy rejestracja, której dokonuje się w
Rejestrze dzienników i czasopism prowadzonym przez sąd okręgowy
właściwy wedle miejsca siedziby wydawcy, czyli w sądzie właściwym ze
względu na miejsce rejestracji działalności klienta. 
 
Wniosek powinien zawierać:
1) tytuł dziennika lub czasopisma oraz siedzibę i dokładny adres
redakcji,
2) dane osobowe redaktora naczelnego, tj. imię/imiona, nazwisko,
datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, a w przypadku jego braku
imiona rodziców, dokładny adres,
3) określenie wydawcy, jego siedzibę i dokładny adres,
4) częstotliwość ukazywania się dziennika lub czasopisma.
 

Wniosek podlega także opłacie, która wynosi 40 zł.
 
Po zarejestrowaniu wytworów jako dziennika lub czasopisma
niewątpliwie będą one podlegać wszystkim rygorom Prawa prasowego,
jednak formalnie zyskamy tym samym miano dziennikarza w
rozumieniu tej ustawy.
 
Niezależnie od tego, czy tworzymy dla klienta treści zakwalifikowane
jako prasa czy też nie, warto wiedzieć, że: 
 

przepisy o odpowiedzialności prawnej i postępowaniu w sprawach
prasowych stosuje się odpowiednio do naruszeń prawa związanych z
przekazywaniem myśli ludzkiej za pomocą innych niż prasa środków

przeznaczonych do rozpowszechniania, niezależnie od techniki
przekazu, w szczególności publikacji nieperiodycznych oraz innych

wytworów druku, wizji i fonii. 
 
Tym samym stosuje się je także do treści umieszczanych w ramach
content marketingu w internecie. Przepis ten wprowadza co prawda
pewne dalej idące konsekwencje w stosunku do twórców, ale warto
zwrócić uwagę, że wyłącza też częściowo odpowiedzialność za
naruszenie dóbr osobistych. Mianowicie, na jego podstawie będzie
miał zastosowanie między innymi przepis Prawa prasowego, według
którego publikowanie zgodnych z prawdą i rzetelnych sprawozdań z
jawnych posiedzeń Sejmu, Senatu i organów stanowiących jednostek
samorządu terytorialnego oraz ich organów, a także publikowanie
rzetelnych, zgodnych z zasadami współżycia społecznego ujemnych ocen
dzieł naukowych lub artystycznych albo innej działalności twórczej,
zawodowej lub publicznej służy realizacji zadań pracy i pozostaje pod
ochroną prawa; przepis ten stosuje się odpowiednio do satyry i
karykatury.
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PRAWNE ASPEKTY
REKLAMY

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jako jeden z czynów
nieuczciwej konkurencji wskazuje na nieuczciwą reklamę. Przed
przejściem do szczegółów warto powiedzieć, jak należy rozumieć słowo
„reklama”. 
 

Przede wszystkim trzeba wiedzieć, że zgodnie z dyrektywą
2006/114/WE dotyczącą reklamy wprowadzającej w błąd i
porównawczej termin „reklama" oznacza przedstawienie w

jakiejkolwiek formie w ramach działalności handlowej, gospodarczej,
rzemieślniczej lub wykonywania wolnych zawodów w celu wspierania
zbytu towarów lub usług, w tym nieruchomości, praw i zobowiązań.

 
Przechodząc natomiast na grunt polskiego ustawodawstwa, trzeba
przede wszystkim wskazać, że jedną z bardziej znanych definicji reklamy
znajdziemy w ustawie o radiofonii i telewizji, zgodnie z którą reklamą
jest przekaz handlowy, pochodzący od podmiotu publicznego lub
prywatnego, w związku z jego działalnością gospodarczą lub
zawodową, zmierzający do promocji sprzedaży lub odpłatnego
korzystania z towarów lub usług; reklamą jest także autopromocja. W
sposób oczywisty jednak definicja ta nie będzie miała zastosowania do
reklamy w internecie. Definicji reklamy nie znajdziemy natomiast w
ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, dlatego też powinniśmy
sięgnąć do Słownika języka polskiego PWN, gdzie określenie to oznacza
działanie mające na celu zachęcenie potencjalnych klientów do zakupu
konkretnych towarów lub do skorzystania z określonych usług. Od
reklamy odróżnić jednak należy informacje, które w tym konkretnym
kontekście stanowią prosty przekaz pozbawiony warstwy emocjonalnej
czy oceniającej, mające charakter wyłącznie informacyjny.

Przechodząc do kwestii dotyczących reklamy zakazanej
przez przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, trzeba podkreślić, że przepisy nie tworzą zamkniętego
katalogu takich reklam. Zabieg ten wydaje się być zupełnie słuszny,
ponieważ, jak wszyscy wiemy, reklama jest domeną branży kreatywnej,
a ta – jak sama nazwa wskazuje – kreatywnie tworzy ciągle nowe
rozwiązania, które pozwalają na pozyskanie klientów. Zmienia się też
świat i to, co jeszcze kilka lat temu było dobrze konwertującą reklamą,
dzisiaj będzie już w dużej mierze archaizmem. Znacząca część nowych
rozwiązań reklamowych będzie rzecz jasna w pełni zgodna z prawem,
jednak pewien ich promil pozostaje z nim sprzeczny. 
 
Warto więc wiedzieć, jakie cechy ma reklama przez prawo

zakazana.
 

Reklamą zakazaną będzie reklama sprzeczna z przepisami prawa,
dobrymi obyczajami lub uchybiająca godności człowieka. Co do
sprzeczności z przepisami prawa sprawa wydaje się prosta – jeśli jakiś
przepis zabrania reklamowania określonych produktów czy usług, to
zawsze w takim przypadku będziemy mieli do czynienia z reklamą
sprzeczną z prawem. Na przykład zgodnie z ustawą o grach
hazardowych zabrania się reklamy i promocji gier cylindrycznych, gier w
karty, gier w kości, gier na automatach oraz zakładów wzajemnych.
Sprawa nie jest już jednak tak oczywista, jeśli chodzi o kwestię godzenia
w dobre obyczaje lub uchybiania godności człowieka. Jeśli chodzi o
pierwszą kwestię, warto zauważyć, że za reklamę godzącą w dobre
obyczaje uznaje się między innymi tę, która wykorzystując niewiedzę
odbiorców, niejako „tworzy nieistniejące fakty”, aby nakłonić do
zakupu. 
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Inny przykład obrazujący tę przesłankę to reklama, która zamiast
zachęcać do zakupu produktów danej firmy w rzeczywistości ma na
celu zniechęcenie do zakupu produktów firmy konkurencyjnej.
Natomiast typowym przykładem godzenia w godność człowieka może
być reklama, która przesadnie eksponuje elementy seksualne czy też
wykorzystująca symbolikę religijną. Podkreśla się, że w większości
przypadków reklama godząca w godność człowieka będzie też reklamą
sprzeczną z dobrymi obyczajami.
 
Kolejnym przykładem reklamy, która będzie stanowić czyn nieuczciwej
konkurencji, jest reklama wprowadzająca klienta w błąd i mogąca przez
to wpłynąć na jego decyzję dotyczącą nabycia towaru lub usługi.
Zgodnie z ustawą przy ocenie reklamy jako wprowadzającej w błąd
należy uwzględnić wszystkie jej elementy, zwłaszcza dotyczące ilości,
jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości
zastosowania, naprawy lub konserwacji reklamowanych towarów lub
usług, a także zachowania się klienta. Tworząc reklamę, musimy zatem
pamiętać, że nie wystarczy, jeśli w części będzie ona opisywać produkt
czy usługę, której dotyczy, w sposób zgodny z rzeczywistością, gdyż
nawet nieznaczne „przekłamania” mogą prowadzić do dopuszczenia się
czynu nieuczciwej konkurencji.
 
Czynem nieuczciwej konkurencji jest także reklama
odwołująca się do uczuć klientów przez wywoływanie
lęku, wykorzystywanie przesądów lub łatwowierności
dzieci. Potocznie określa się ją jako nierzeczową. W tym przypadku
jednak sprawa nie jest tak prosta, ponieważ – co nie budzi wątpliwości
– zdecydowana większość reklam odwołuje się w jakimś stopniu do
uczuć czy emocji potencjalnych klientów, a wśród nich wiele „uderza”
właśnie w uczucia negatywne lub „ociera się” o łatwowierność albo
bazuje na błędach logicznych. Nie oznacza to jednak, że wypuszczanie
na rynek wszystkich tego typu reklam będzie czynem nieuczciwej
konkurencji. Nie należy bowiem tej przesłanki rozumieć w taki sposób,
iż nie możemy w reklamach w ogóle odwoływać się do szeroko
pojętych emocji klientów. Z całą pewnością można natomiast
powiedzieć, że nie możemy tworzyć przekazu w ten sposób, aby to, co
reklamujemy, stało się w zasadzie tłem, a na pierwszy plan wysunęła
się „gra” na negatywnych uczuciach, naiwności czy emocjach klienta,
jeśli dodatkowo emocje te będą związane z kwestiami, które zostały
wskazane na wstępie. To właśnie rzeczona „gra na emocjach” może
doprowadzić do tego, że nasza reklama będzie stanowić czyn
nieuczciwej konkurencji, jeśli emocje te odwołują się do lęku,
przesądów czy też do łatwowierności dzieci.

W każdym razie w zakresie odwoływania się do lęków zdecydowanie
bezpieczniej będzie formułować przekaz w sposób pozytywny, kładąc
nacisk na to, co zyskujemy, korzystając z produktu czy usługi, niż w
sposób negatywny, podkreślając, jakie konsekwencje mogą nas
spotkać, jeśli nie skorzystamy z oferty. I znów nie każde odwołanie do
negatywnych konsekwencji braku użycia produktu lub usługi będzie
prowadzić do tego, że dana reklama stanowić będzie czyn nieuczciwej
konkurencji. W przypadku odwoływania się do przesądów
dopuszczalna będzie na przykład konwencja ironiczna czy zabawna.
Niedopuszczalne będzie natomiast odwołanie się do uczuć klienta w
taki sposób, aby jego ewentualna wiara w przesądy mogła
zdeterminować zakup. Trzeba też pamiętać, że przesąd to nie tylko gusła
i zabobony – świat współczesny również bogaty jest w przesądy, a te
nowo powstające mieszczą się w zakresie ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji.
 
Najbardziej newralgiczną kwestią będzie formułowanie
reklam kierowanych do dzieci. Na pewno, jeśli zabawki zostaną
przedstawione w ten sposób, że będzie można odnieść wrażenie, iż
mają funkcje, których w rzeczywistości nie mają, to istnieje znaczne
ryzyko, że będzie to reklama zakazana. 
 
Jeśli chodzi o reklamę nierzetelną, nie bez znaczenia będzie też kwestia
języka, którym się posługujemy. Jeśli będzie on przesadnie perswazyjny,
jeśli będzie wykorzystywał metody manipulacyjne, to zwiększa się
ryzyko, że kontent, który stworzymy, będzie stanowił czyn nieuczciwej
konkurencji. Nie sposób jednak jednoznacznie przesądzić, gdzie zaczyna
się język reklamy nierzetelnej, a kończy ten, który wyłącznie pobudza
naszą wyobraźnię w sposób przez prawo dozwolony.
 

przykładowy cytat przykładowy cytat przykładowy cytatprzykładowy cytat
przykładowy cytatprzykładowy cytat przykładowy cytat przykładowy cytat
przykładowy cytat  przykładowy cytat przykładowy cytat przykładowy cytat

Tekst akapitu
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Kolejnym przykładem reklamy zakazanej jest tak zwana
reklama ukryta. Polega ona na przekazywaniu z pozoru neutralnych
informacji, które mają podświadomie zachęcać do nabywania towarów
lub usług. W orzecznictwie reklamę ukrytą określano też mianem
kryptoreklamy. Dla zilustrowania problemu przydatne będzie
przytoczenie jednego z orzeczeń, które wyjaśnia, że: „Kryptoreklamą
jest omawianie lub pokazywanie w programach towarów, usług, nazw,
znaków firmowych lub działalności producenta towarów lub
świadczącego usługi, jeżeli jest to w sposób zamierzony przez instytucję
telewizyjną przekazywane w celach reklamowych, a ogół widzów może
być wprowadzony w błąd w odniesieniu do prawdziwego celu danego
opisu lub prezentacji, zaś opis i prezentacja uważane są za zamierzone
szczególnie w przypadku ich nadawania za odpłatnością lub innym,
podobnym świadczeniem” (Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z
dnia 17 czerwca 2014 r., VI ACa 1562/13).
 
Biorąc pod uwagę powyższe kwestie, problematyka reklamy ukrytej jest
niezmiernie złożona i wymaga oceny dokonywanej w każdym
przypadku indywidualnie, jednak będzie miała znaczenie, jeśli chodzi o
promocję w internecie. Niewątpliwie najbardziej newralgiczny
w tej kwestii obszar to współpraca z influencerami. W
większości przypadków, gdy ta ma miejsce, nie ogranicza się do
stworzenia przez taką osobę określonego tekstu, video czy podkastu,
ale wiąże się także z odpowiednim systemem linkowań, aby zwiększyć
konwersję. Decydując się na taką współpracę, warto zadbać o to, aby
influencer wprost wskazywał, że wypowiedź o produkcie lub usłudze, a
nawet zdjęcie czy film ukazujące dany produkt są związane ze
współpracą z daną marką. Jeśli dana wypowiedź nie będzie się wiązać
ze szczególnie krytyczną i wnikliwą oceną produktu czy usługi, a będzie
to niemal „hymn pochwalny”, to niewątpliwie najbezpieczniej będzie
wskazać, iż jest to po prostu tekst o charakterze reklamowym albo
przynajmniej, że wypowiedź jest sponsorowana.
 
W tym kontekście warto wiedzieć, że prócz zakazu wynikającego z
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji istnieje także inny, bardzo
zbliżony zakaz w ustawie o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom
rynkowym. Zgodnie z nim nieuczciwymi praktykami rynkowymi w
każdych okolicznościach są te, które wprowadzają w błąd, na przykład
kryptoreklama – wykorzystywanie treści publicystycznych w środkach
masowego przekazu w celu promocji produktu w sytuacji, gdy
przedsiębiorca zapłacił za tę promocję, a nie wynika to wyraźnie z treści
lub z obrazów lub dźwięków łatwo rozpoznawalnych przez
konsumenta.

Dlatego wyraźne wskazanie na współpracę z daną marką będzie tym
bardziej konieczne, jeśli za dane treści influencer otrzymał
wynagrodzenie, które – co warto podkreślić – nie musi ograniczać się
do pieniędzy. Trzeba też zaznaczyć, że zgodnie z ustawą o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, aby przekaz uznany został za kryptoreklamę,
niekoniecznie dana osoba musi otrzymać wynagrodzenie.
 
Reklama może zostać uznana za czyn nieuczciwej
konkurencji także wówczas, gdy stanowi istotną
ingerencję w sferę prywatności, w szczególności przez uciążliwe
dla klientów nagabywanie w miejscach publicznych, przesyłanie na
koszt klienta niezamówionych towarów lub nadużywanie technicznych
środków przekazu informacji. W zakresie istotnym z perspektywy
działań marketingowych podejmowanych w internecie warto w tym
miejscu jedynie zaznaczyć, że za czyn nieuczciwej konkurencji może być
uznana na przykład ponadprzeciętna częstotliwość wysyłania informacji
handlowej w postaci newslettera nawet w przypadku legalnego
pozyskania do tych celów danych osobowych. Warto jednak zauważyć,
że jeśli przy zapisie na newsletter klient otrzyma wprost informację, że
materiał będzie przesyłany z określoną częstotliwością, trudno tu mówić
o dopuszczeniu się czynu nieuczciwej konkurencji w tym zakresie.
 
Kolejnym przykładem działań, które mogą zostać uznane
za stanowiące czyn nieuczciwej konkurencji, jest reklama
porównawcza. Jak wynika z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji reklamą porównawczą będzie każda reklama umożliwiająca
bezpośrednio lub pośrednio rozpoznanie konkurenta albo towarów lub
usług oferowanych przez konkurenta. Reklama taka będzie stanowić
czyn nieuczciwej konkurencji, jeżeli jest sprzeczna z dobrymi obyczajami.
Ocena, czy reklama spełnia te kryteria, powinna bazować na
kategoriach, które zostały już przedstawione wcześniej. Niestety taka
definicja zakazanej reklamy porównawczej jest mało pomocna dla
agencji marketingowych czy kreatywnych, których zadaniem nie jest
przecież zgłębianie orzecznictwa w zakresie reklamy. Na szczęście
ustawa zawiera także zdecydowanie bardziej konkretne przesłanki,
których spełnienie da podstawy do uznania, że reklama porównawcza
nie będzie sprzeczna z dobrymi obyczajami. Wystarczy ocenić, czy:
 
1) nie wprowadza w błąd;
 
2) w sposób rzetelny i dający się zweryfikować na podstawie
obiektywnych kryteriów porównuje towary lub usługi zaspokajające te
same potrzeby lub przeznaczone do tego samego celu;
 
 37

https://prawodlabiznesu.eu/


PRAWODLABIZNESU

3) w sposób obiektywny porównuje jedną lub kilka istotnych,
charakterystycznych, sprawdzalnych i typowych cech tych towarów i
usług, do których może należeć także cena;
4) nie powoduje na rynku pomyłek w rozróżnieniu między
reklamującym a jego konkurentem ani między ich towarami albo
usługami, znakami towarowymi, oznaczeniami przedsiębiorstwa lub
innymi oznaczeniami odróżniającymi;
5) nie dyskredytuje towarów, usług, działalności, znaków towarowych,
oznaczeń przedsiębiorstwa lub innych oznaczeń odróżniających, a także
okoliczności dotyczących konkurenta;
6) w odniesieniu do towarów z chronionym oznaczeniem
geograficznym lub chronioną nazwą pochodzenia odnosi się zawsze do
towarów z takim samym oznaczeniem;
7) nie wykorzystuje w nieuczciwy sposób renomy znaku towarowego,
oznaczenia przedsiębiorstwa lub innego oznaczenia odróżniającego
konkurenta ani też chronionego oznaczenia geograficznego lub
chronionej nazwy pochodzenia produktów konkurencyjnych;
8) nie przedstawia towaru lub usługi jako imitacji czy naśladownictwa
towaru lub usługi opatrzonych chronionym znakiem towarowym,
chronionym oznaczeniem geograficznym lub chronioną nazwą
pochodzenia albo innym oznaczeniem odróżniającym.
 
Jeśli więc nasza reklama spełnia te kryteria, to choć będzie ona reklamą
porównawczą i z całą pewnością nie znajdziemy dla niej aprobaty u
konkurencji naszego klienta, to jednak nie będzie można postawić nam
zarzutu, że dopuściliśmy się czynu nieuczciwej konkurencji, gdy ją
upublicznimy.
 

Warto też podkreślić, że reklama porównawcza związana z ofertą
specjalną powinna w zależności od jej warunków jasno i jednoznacznie
wskazywać datę wygaśnięcia tej oferty lub zawierać informację, że
oferta jest ważna do czasu wyczerpania zapasu towarów bądź
zaprzestania wykonywania usług, a jeżeli oferta specjalna jeszcze nie
obowiązuje, powinna wskazywać również datę, od której specjalna
cena lub inne szczególne warunki oferty będą obowiązywały.
 

A dlaczego te informacje są dla Ciebie takie ważne? 
 

Przede wszystkim z tego powodu, że zgodnie z ustawą o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji czynu nieuczciwej konkurencji w zakresie
nieuczciwej reklamy dopuszcza się również agencja reklamowa albo
inny przedsiębiorca, który reklamę opracował. To dość istotne,
ponieważ jeśli efektem Twojej pracy będzie właśnie taka reklama, to
roszczenia i sankcje przewidziane w tej ustawie będą mogły dotknąć

bezpośrednio Twoją firmę. Na dodatek, co warto podkreślić, fakt, że
poniesiesz konsekwencje wypuszczenia na rynek takiej reklamy, nie
oznacza wcale, że zwolniony będzie z nich Twój klient, a przez to narażasz
się na jeszcze większą odpowiedzialność.
 

W tym kontekście trzeba też zwrócić uwagę na przepisy prawa
prasowego. Jak już wspomniałem w rozdziale dotyczącym prawnych
aspektów content marketingu, za prasę może być uznany blog, vlog, a
nawet podkast. Rzecz jasna nie każdy, a jedynie taki, który spełnia
ustawową definicję prasy. Jeśli więc jako agencja marketingowa lub
agencja kreatywna obsługujesz klienta, którego promocja odbywa się za
pośrednictwem tego rodzaju prasy internetowej, powinieneś wiedzieć, że
zgodnie z przepisami Prawa prasowego ogłoszenia i reklamy muszą być
oznaczone w sposób niebudzący wątpliwości, iż nie stanowią materiału
redakcyjnego. Za naruszenie tego przepisu wydawcę lub redaktora
naczelnego albo dziennikarza może spotkać odpowiednia sankcja. Co
więcej, dziennikarzowi nie wolno prowadzić ukrytej działalności
reklamowej wiążącej się z uzyskaniem korzyści majątkowej bądź osobistej
od osoby lub jednostki organizacyjnej zainteresowanej reklamą.
 

Nie zapominajmy także o przepisach ustawy o radiofonii i
telewizji. Przede wszystkim zgodnie z nimi ukrytym przekazem
handlowym jest przedstawianie w audycjach towarów, usług, nazwy,
firmy, znaku towarowego lub działalności przedsiębiorcy będącego
producentem towaru lub świadczącego usługi, jeżeli zamiarem dostawcy
usługi medialnej, w szczególności związanym z wynagrodzeniem lub
uzyskaniem innej korzyści, jest osiągnięcie skutku reklamowego oraz
możliwe jest wprowadzenie publiczności w błąd, co do charakteru
przekazu. Lokowaniem produktu jest natomiast przekaz handlowy
polegający na przedstawieniu lub nawiązywaniu do towaru, usługi lub ich
znaku towarowego w taki sposób, że stanowią one element samej
audycji, w zamian za opłatę lub podobne wynagrodzenie, a także w
postaci nieodpłatnego udostępnienia towaru lub usługi. Ustawa o
radiofonii i telewizji zakazuje ukrytych przekazów handlowych, a na
lokowanie produktów zezwala wyłącznie:

w filmach kinematograficznych, filmach lub serialach wytworzonych
na użytek audiowizualnych usług medialnych, a także w audycjach
sportowych oraz audycjach rozrywkowych lub
w postaci nieodpłatnego udostępniania towaru lub usługi do
wykorzystania w audycji, w szczególności w charakterze rekwizytu lub
nagrody z wyłączeniem audycji dla dzieci.

 

Warunkiem tego jest jednak odpowiednie oznaczenie emitowanego
materiału ze wskazaniem na fakt, że zawiera on lokowanie produktów.
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PRAWNE ASPEKTY 
SEO I GOOGLE ADS

Przede wszystkim warto podkreślić, że w przypadku SEO i
Goodle Ads ich prawne aspekty w dużej mierze będą
wynikać z kwestii dotyczących znaków towarowych,
ochrony prawa do firmy oraz czynów nieuczciwej
konkurencji. Ze względu jednak na ogromną złożoność tej tematyki
w tym miejscu przedstawię jedynie przykładowe orzeczenia, które
dobrze ilustrują tę problematykę.
 

W kontekście SEO na pewno warto zwrócić uwagę na orzeczenie
dotyczące meta-taggingu ukierunkowanego na pozycjonowanie się na
frazy dotyczące cudzych marek lub firm, które jednoznacznie wskazuje
na to, iż taka praktyka stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, gdyż
wprowadza klientów w błąd, a ponadto jest sprzeczna z dobrymi
obyczajami. Orzeczenie to wyjaśnia tę kwestię w następujący sposób:
„Przybliżając mechanizm działania meta-taggingu jako czynu
nieuczciwej konkurencji, wskazać należy, iż jest to działanie związane z
wykorzystywaniem wyszukiwarek internetowych. 
 

 

Meta-tagging polega na używaniu cudzych znaków
chronionych bądź oznaczeń odróżniających oraz zapisywaniu
ich w języku [...] bądź [...], przez co stają się one
rozpoznawane przez wyszukiwarki internetowe, natomiast nie
są widoczne dla przeglądających strony www. 

 
 

Meta-tagging jest często wykorzystywany przy pozycjonowaniu stron
internetowych. Po wprowadzeniu oznaczonego hasła do wyszukiwarki
(np. zawierającego znak towarowy, nazwę firmy), wyszukiwarka niejako
»przekierowuje« do stron internetowych niezwiązanych z pożądanym
oznaczeniem.

Umieszczenie przez pozwanego w kodzie źródłowym swoich stron
internetowych nazwy firmy powoda lub jej akronimu, powodowało
zmianę na jego korzyść wyników wyszukiwania w porównaniu z
wynikiem, jaki by uzyskał, bez zastosowania tego zabiegu.
 
Również reklama z wykorzystaniem słów kluczowych (keywords
advertising) powoduje, iż w razie wpisania przez użytkownika
konkretnego słowa/hasła do wyszukiwarki, oprócz obiektywnie
otrzymywanych rezultatów wyszukiwania, pojawiają się również linki
sponsorowane, które prowadzą do stron firm zajmujących się
działalnością korespondującą z hasłem wpisanym w wyszukiwarce”
(Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 3 lutego 2017 r., I ACa
740/16). Wynika z tego, że meta-tagging jest działaniem stanowiącym
co do zasady czyn nieuczciwej konkurencji, jeśli ma cel taki, jak
przedstawiony powyżej.
 
Warto jednak zauważyć, że w orzecznictwie podkreśla się również, że:
„Gdy reklama wyświetlana w internecie na bazie słowa kluczowego
odpowiadającego znakowi towarowemu cieszącemu się renomą
proponuje (nie oferując zwykłej imitacji towarów lub usług właściciela
tego znaku towarowego, nie powodując osłabienia lub przyćmienia
i ponadto nie wywierając negatywnego wpływu na funkcje
wspomnianego znaku towarowego) alternatywę w stosunku do
towarów lub usług właściciela znaku towarowego cieszącego się
renomą, należy stwierdzić, że takie używanie jest co do zasady
elementem zdrowej i uczciwej konkurencji w sektorze
rozpatrywanych towarów lub usług i następuje zatem z »uzasadnionej
przyczyny«” (Trybunał w wyroku z 2011 r. (C‑323/09)).
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Warto jednak zwrócić uwagę, że w kontekście pozycjonowania się na cudzy znak towarowy zwraca się też uwagę na to, że jest to dopuszczalne o tyle,
o ile nie dotyczy sprzedaży tak zwanych podróbek określonych produktów (Wyrok TSUE w sprawach połączonych C‑236/08 do C‑238/08). 
 
Jakby się więc mogło wydawać na pierwszy rzut oka, pozycjonowanie poprzez Google Ads na cudze oznaczenia byłoby działaniem zgodnym z
prawem. Warto jednak zwrócić uwagę, że w innym orzeczeniu została postawiona teza, iż: „W ocenie sądu popełniony czyn nieuczciwej konkurencji
polegający na bezprawnej i sprzecznej z dobrymi obyczajami reklamie, kwalifikowany jednocześnie jako naruszenie prawa do firmy, spowodował co
najmniej zagrożenie interesów powódek. Zważyć należy, że powódki i pozwany prowadzą działalność gospodarczą w tej samej branży, kierują ofertę
swoich usług do tej samej grupy odbiorców […]. Brak reklamy pozwanego oznaczałby brak wyboru, a w konsekwencji brak zagrożenia, że poprzez
wyszukanie przy pomocy słów kluczowych stanowiących element firmy powódek wystarczająco ją identyfikujący, potencjalny klient otrzyma również
ofertę pozwanego, w związku z tym nie wybierze jego oferty, w konsekwencji zaś zwiększone zostanie prawdopodobieństwo skorzystania z oferty
powódek (poszukiwanej poprzez użycie słów kluczowych stanowiących ich firmę)” (Sąd Okręgowy w Warszawie sygnatura akt XX GC 777/09).
Wynika z tego, że o ile pozycjonowanie się na cudze oznaczenia co do zasady nie będzie naruszać praw do znaku towarowego, jednak w dużej liczbie
przypadków może naruszać prawo do firmy czy też stanowić czyn nieuczciwej konkurencji.
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UMOWY 

Spokojnie, nie będę w tym miejscu pisał o tym, jak oblicza się
nadgodziny, czy jakie są systemy czasu pracy i czym co do zasady różni
się umowa zlecenie od umowy o pracę czy umowy o dzieło. Zajmę się
tym, co powinno Cię najbardziej interesować, jeśli Twoje działania są
kreatywne, a niejednokrotnie ich efektem będzie utwór w rozumieniu
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 

Przede wszystkim musisz wiedzieć, przy jakich umowach prawa
autorskie do utworów, które w wyniku ich wykonywania powstały,

przechodzą na Ciebie. 
 
Tu odpowiedź jest krótka – tylko jeśli zawrzesz umowę o pracę,
staniesz się beneficjentem twórczości Twoich
pracowników. Zgodnie z ustawą, jeżeli ustawa lub umowa o pracę
nie stanowią inaczej, pracodawca, którego pracownik stworzył utwór w
wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy, nabywa z chwilą
przyjęcia utworu autorskie prawa majątkowe w granicach wynikających
z celu umowy o pracę i zgodnego zamiaru stron. W tym kontekście
musisz przede wszystkim wiedzieć, że do nabycia praw autorskich od
pracownika przede wszystkim konieczne jest wydanie na Twoją rzecz –
jako pracodawcy – utworu. Istotne jest także to, że prawa autorskie
przejdą na Ciebie pod warunkiem, że utwór ten powstał w ramach
wykonywania przez pracownika obowiązków ze stosunku pracy. 
 

Na przykład, jeśli zatrudniasz grafika na podstawie umowy o pracę, to
prawa autorskie do logotypu, który stworzył, z chwilą jego wydania na
Twoją rzecz przechodzą na Ciebie. Jeśli jednak zatrudniasz wybitnie
uzdolnioną graficznie księgową, która takie logo przygotuje, nie stanie
się ono automatycznie Twoją własnością. 

Trzeba też wiedzieć, że jeżeli umowa o pracę nie stanowi inaczej, z
chwilą przyjęcia utworu pracodawca nabywa własność przedmiotu, na
którym utwór utrwalono.
 
Inną istotną kwestią jest to, że jeżeli pracodawca w okresie dwóch lat
od daty przyjęcia utworu nie przystąpi do jego rozpowszechniania,
twórca może mu wyznaczyć na piśmie odpowiedni termin na
rozpowszechnienie utworu z tym skutkiem, że po jego bezskutecznym
upływie prawa uzyskane przez pracodawcę wraz z własnością
przedmiotu, na którym utwór utrwalono, powracają do twórcy, chyba
że umowa stanowi inaczej. Strony mogą jednak określić inny termin na
przystąpienie do rozpowszechniania utworu. Dlatego musisz się liczyć z
tym, że jeśli nie wykorzystasz pracy twórczej swojego pracownika,
z czasem może ona stać się jego własnością. 
 
Ostatnią rzeczą, którą powinieneś wiedzieć w kontekście relacji z
„twórczymi” pracownikami, jest fakt, że jeżeli pracodawca nie
zawiadomi twórcy w terminie sześciu miesięcy od dostarczenia utworu
o jego nieprzyjęciu lub uzależnieniu przyjęcia od dokonania
określonych zmian w wyznaczonym w tym celu odpowiednim terminie,
uważa się, że utwór został przyjęty bez zastrzeżeń. Możecie jednak w
umowie określić inny termin.
 
Zupełnie inaczej przedstawia się jednak sytuacja, gdy
korzystasz z usług podwykonawców. Tu nigdy nie dochodzi do
przeniesienia majątkowych praw autorskich niejako automatycznie.
Zawsze musisz zastrzec w umowie stosowne postanowienia, aby do
tego doszło.

Z PODWYKONAWCAMI I PRACOWNIKAMI
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Chociaż już o tym pisałem, ponieważ zasady te dotyczą przeniesienia
majątkowych praw autorskich zawsze, chyba że co innego wynika z

ustawy, przypomnę tu krótko przesłanki konieczne do
przeniesienia majątkowych praw autorskich. 

 
W tym przypadku zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych niezbędne jest zawarcie pisemnej umowy
dotyczącej nie tyle wykonania dla nas logo, ale konkretnie
przeniesienia autorskich praw majątkowych. 
Obie strony muszą taki dokument podpisać odręcznie albo przy
wykorzystaniu certyfikowanego podpisu elektronicznego. 
Co więcej, aby taka umowa była prawnie skuteczna, musimy
ponadto sprecyzować w niej pola eksploatacji, na których twórca
przeniesie na nas autorskie prawa majątkowe. Do przeniesienia
majątkowych praw autorskich do utworu dojdzie wyłącznie na tych
polach eksploatacji, które wyraźnie w umowie wskażemy. 
To jednak dalej nie wszystko. Trzeba też wiedzieć, że jeżeli z umowy
nie wynika, że za przeniesienie autorskich praw majątkowych
twórcy przysługuje prawo do wynagrodzenia określone w umowie,
to wysokość wynagrodzenia określa się z uwzględnieniem zakresu
udzielonego prawa oraz korzyści wynikających z korzystania z
utworu. 
Co więcej, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, twórcy przysługuje
odrębne wynagrodzenie za korzystanie z utworu na każdym polu
eksploatacji. 

 
Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe regulacje, postanowienia
dotyczące wynagrodzenia należnego twórcy powinny precyzyjnie
określać, czy dotyczą one także przeniesienia majątkowych praw
autorskich do utworu, oraz wskazywać pola eksploatacji, których
wynagrodzenie to dotyczy. Nie wyklucza to oczywiście sytuacji, kiedy
jedno wynagrodzenie określone umową obejmować będzie zarówno
samo wykonania logotypu, jak i przeniesienie majątkowych praw
autorskich do niego na polach eksploatacji określonych w umowie.
Wszystko jest kwestią postanowień umownych, na które mamy wpływ.
 
Warto też, żebyś wiedział, jakie sankcje możesz stosować
w stosunku do Twoich podwykonawców. 
 
Przede wszystkim, jeżeli zamówiony utwór ma usterki, zleceniodawca
może wyznaczyć twórcy odpowiedni termin do ich usunięcia, a po jego
bezskutecznym upływie może od umowy odstąpić lub żądać
odpowiedniego obniżenia umówionego wynagrodzenia, chyba że

usterki są wynikiem okoliczności, za które twórca nie ponosi
odpowiedzialności. Twórca zachowuje w każdym razie prawo do
otrzymanej części wynagrodzenia, nie wyższej niż 25% wynagrodzenia
umownego. Roszczenia te wygasają jednak z chwilą przyjęcia utworu. W
tym przypadku również ma zastosowanie przepis, zgodnie z którym,
jeżeli zamawiający nie zawiadomi twórcy w terminie sześciu miesięcy od
dostarczenia utworu o jego przyjęciu, nieprzyjęciu lub uzależnieniu
przyjęcia od dokonania określonych zmian w wyznaczonym w tym celu
odpowiednim terminie, uważa się, że utwór został przyjęty bez
zastrzeżeń. Możesz jednak w umowie wprowadzić inny termin. To rzecz
jasna nie wszystkie uprawnienia, którymi dysponujesz, jednak te należy
uznać za najważniejsze.
 
Nie zapominajmy też o prawach twórcy. Przede wszystkim
może on odstąpić od umowy lub ją wypowiedzieć ze względu na swoje
istotne interesy twórcze. Nie sposób tu przytoczyć jakiegoś katalogu tych
interesów, a każdą sprawę należy oceniać indywidualnie. Pamiętaj
więc, że jeśli nie uważasz, że dane powody są istotne, możesz wejść z
twórcą w spór co do skuteczności takiego odstąpienia od umowy.
 
Tutaj również należy pamiętać, że jeżeli nabywca autorskich praw
majątkowych lub licencjobiorca, który zobowiązał się do
rozpowszechniania utworu, nie przystąpi do tego w umówionym
terminie, a jeśli go nie ustalono, w ciągu dwóch lat od przyjęcia dzieła,
twórca może odstąpić od umowy lub ją wypowiedzieć i domagać się
naprawienia szkody po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu,
nie krótszego niż sześć miesięcy. Ponadto, jeżeli publiczne
udostępnienie utworu następuje w nieodpowiedniej formie albo ze
zmianami, którym autor ma prawo się słusznie sprzeciwić, może on po
bezskutecznym wezwaniu do zaniechania naruszenia odstąpić od
umowy lub ją wypowiedzieć. Twórcy przysługuje prawo do
wynagrodzenia określonego umową.
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Istotnym jest też to, aby osoba, która przygotowuje dla Ciebie taką umowę nie tylko
posiadała wiedzę prawną, ale także rozumiała biznes, którego umowa ta dotyczy !
 

OTRZYMASZ ROZWIĄZANIE ADEKWATNE DO TWOJEGO SPOSOBU
PRACY

Chcesz:

OUTSOURCING USŁUG 
TO WRĘCZ CHLEB POWSZECHNI W OBECNYM BIZNESIE.

ZOBACZ!

żeby Twoje relacje z podwykonawcami układały się dobrze?
posiadać umowę, która sprecyzuje wzajemne oczekiwania
stron oraz wprowadzi sankcje za ich niewykonanie?

Jeśli więc szukasz prawników, którzy tak
właśnie pracują nad umowami dla

Klientów koniecznie zapoznaj się z naszą
ofertą.

 

Od Piotrka i Pawła dzieli 
mnie około 500 kilometrów, 
a mimo to mam wrażenie,
 jakbyśmy pracowali w tym samym biurowcu.
Dzięki ich sprawnej kontaktowości i szybkości
działania nasza współpraca online jest tak
samo skuteczna i wygodna jakbyśmy pracowali
“na żywo”. Doceniam też to, że dobrze
rozumieją biznes i jego problemy.
Damian Lewandowicz
BrandUP!
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NDA I UMOWA

Umowa o zachowaniu poufności, czyli tak zwane NDA 
(z ang. non-disclosure agreement), oraz umowa o powierzeniu
przetwarzania danych osobowych będą to umowy, które najczęściej
przyjdzie Ci zawierać obok umowy głównej z klientem. Jeśli chodzi o
NDA, to niewykluczone, że jej podpisanie zostanie Ci zaproponowane
jeszcze na etapie negocjacji umowy właściwej. 
 

Co więc powinieneś wiedzieć o tym dokumencie?
 

Umowa o zachowaniu poufności ma przede wszystkim na celu
zobowiązać strony, aby zachowały w tajemnicy przekazywane sobie
informacje, tym samym pełni ona funkcję ochronną danych, które w
przedsiębiorstwie uznawane są za poufne. Umowa ta zazwyczaj
zawierana jest niejako przy okazji podpisywania innych umów i ma w
stosunku do nich charakter uzupełniający. Niekiedy zdarza się również
tak, iż postanowienia, które mogłyby być przedmiotem umowy o
zachowaniu poufności, zostają zawarte w umowie właściwej.
 
Strony zazwyczaj decydują się na zawarcie umowy o zachowaniu
poufności w przypadku, gdy podejmują decyzję o ścisłej współpracy,
gdzie wiadomo, że do realizacji danego zadania będą musiały wyjawić
istotne dla siebie informacje. Umowa taka ma na celu zabezpieczenie
interesów stron właśnie w zakresie ujawniania danych. Zazwyczaj
formą zabezpieczenia prawidłowego wykonania tego zobowiązania są
kary umowne mające charakter kar pieniężnych, których zapłaty musi
dokonać strona dopuszczająca się naruszenia postanowień umowy.

W dokumencie takim powinniśmy określić, jakie informacje są objęte
obowiązkiem zachowania poufności. 
Mogą to być między innymi dane o:

klientach, 
dostawcach, 
dotyczące procesu technologicznego wykorzystywanego w
przedsiębiorstwie, 
polityki marketingowej, 
procedur wewnętrznych obowiązujących w firmie. 

 
Oczywiście podany katalog informacji stanowi jedynie przykładowe
wyliczenie. Ogólnie rzecz ujmując, umowa o zachowaniu poufności ma
na celu zabezpieczenie danych, które mają dla Twojego
przedsiębiorstwa walor poufności, przez co nie są one publicznie
udostępnione oraz przedstawiają jakąś wartość gospodarczą. Co do
zasady, wskazując informacje, które mają być chronione, powinniśmy je
określić w sposób dokładny. Oczywiście niekiedy będzie to trudne, a
wręcz niemożliwe. W takim przypadku należy wskazać zakres takich
danych. Podczas określania tego, co stanowi informację poufną, należy
wziąć pod uwagę, czy dane nie zostały wcześniej ujawnione do
wiadomości publicznej oraz czy przedsiębiorca podjął odpowiednie
kroki w celu zachowania ich w tajemnicy, na przykład poprzez
wprowadzenie właściwej procedury ich przepływu czy stosowania
pewnych zabezpieczeń. Trzeba pamiętać, że im dokładniej wskażemy,
jakie informacje są przez nas uznane za poufne, tym łatwiej będzie nam
później w razie ewentualnego naruszenia tej tajemnicy wykazać, iż
druga strona faktycznie się tego dopuściła.

O POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
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W takiej umowie warto również odnotować, w jaki sposób konkretne
dane mogą być wykorzystywane przez drugą stronę. W końcu
przekazuje się je przecież w celu realizacji konkretnego zadania. Tym
samy dobrze jest wskazać, w jaki sposób druga strona ma postępować,
żeby nie doszło do naruszenia tajemnicy. Należałoby również
uwzględnić informację, co stanie się z tymi danymi po realizacji
umowy, w jaki sposób druga strona ma je zwrócić lub też usunąć.
 
Do najważniejszych dla wszystkich postanowienia umowy należą
jednak te, które dotyczą ponoszenia odpowiedzialności za
dopuszczenie się naruszenia obowiązku zachowania tajemnicy. Warto
w tym miejscu pokreślić, że w przypadku, gdy nie zawarliśmy umowy o
zachowaniu poufności, ten, kto dopuści się naruszenia, odpowiada na
podstawie artykułu 18 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji lub
Kodeksu cywilnego, a dokładniej – przepisów dotyczących
odpowiedzialności za czyn niedozwolony, czyli odpowiedzialności
deliktowej. 
 
W takiej sytuacji zazwyczaj powstają jednak problemy z określeniem
wysokości powstałej szkody, tym samym może się okazać, iż niemożliwe
będzie wycenienie straty, jaką odnotowaliśmy z tego powodu. Właśnie
po to, aby takiej sytuacji uniknąć, warto zawrzeć umowę o zachowaniu
poufności, w której znajdą się postanowienia określające kary umowne
za dopuszczenie się naruszenia zachowania tajemnicy. Kara umowna
umożliwia naprawnienie powstałej szkody bez potrzeby udowadniania,
iż ta faktycznie zaistniała oraz w jakiej wysokości. Wystarczające będzie
powołanie się na treść postanowienia umownego i wskazanie, iż
zachodzą właśnie te okoliczności. 
 

A co w przypadku, kiedy powstała szkoda przewyższa wartość kary
umownej? 

 
Musimy pamiętać, że o ile nie zastrzegliśmy w umowie odmiennie, to
nie możemy dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.
Podpisując umowę o zachowaniu poufności, warto więc pamiętać
również o tym.
 
Zaznaczyć trzeba raz jeszcze, że tajemnica przedsiębiorstwa obowiązuje
w stosunku do danej informacji dopóty, dopóki charakteryzują ją trzy
cechy: stanowi wartość gospodarczą, nie została udostępniona do
wiadomości publicznej oraz przedsiębiorca podjął działania, które mają
na celu utrzymanie jej w tajemnicy.

Oznacza to, że niekiedy tajemnica może obowiązywać tylko przez
ograniczony czas. Aby uniknąć wątpliwości w tym zakresie, dobrze jest w
jasny sposób określić w umowie okres, w którym druga strona
zobowiązana jest do zachowania przekazywanych danych w tajemnicy.
 
Przejdźmy teraz do umowy powierzenia przetwarzania
danych osobowych. Przede wszystkim trzeba wskazać, że o ile
omówiona wcześniej umowa NDA zawierana jest co do zasady
wówczas, gdy strony z własnej woli chcą określić swoje prawa i
obowiązki w zakresie ochrony informacji poufnych, tak obowiązek
zawarcia umowy powierzenia wynika już wprost z przepisów RODO. Taki
dokument powinien być podpisany w każdym przypadku, gdy   w
ramach współpracy dochodzi do sytuacji, w której jedna strona
(administrator) przekazuje drugiej stronie (procesor) dane osobowe w
celu wykonania niektórych bądź wszystkich czynności przetwarzania.
Czynności te mogą polegać w szczególności na:

zbieraniu danych, 
ich utrwalaniu, 
przechowywaniu, 
modyfikowaniu, 
rozpowszechnianiu itp.

 
W każdym więc przypadku, gdy jako administrator powierzamy dane
osobowe swoich klientów, kontrahentów czy pracowników innej firmie,
chociażby księgowemu czy informatykowi, powinniśmy z tym
przedsiębiorstwem zawrzeć umowę powierzenia przetwarzania danych
osobowych. 

Pamiętać należy, że powierzenie przetwarzania zachodzi również
wtedy, gdy dane osobowe przechowywane są na serwerach
innych podmiotów (na przykład w ramach usług hostingowych czy
też chmurowych). Również w takim przypadku naszym
obowiązkiem jako administratora jest zawarcie umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Dokument ten powinien określać w szczególności: 
przedmiot i czas trwania przetwarzania, 
charakter i cel przetwarzania, 
rodzaj danych osobowych 
oraz kategorie osób, których dane dotyczą, 
a także obowiązki i prawa administratora. 
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Najczęściej umowa taka będzie zawierana obok umowy podstawowej,
przykładowo z księgowym obok umowy  o świadczenie usług
księgowych, z hostingodawcą obok umowy o świadczenie usług
hostingowych. Postanowienia dotyczące powierzenia przetwarzania
mogą również stanowić element umów o świadczenie usług, nie ma
nakazu, aby były to odrębne dokumenty.
 
Zgodnie z RODO naszym obowiązkiem jako
administratorów jest wybór takich podmiotów
przetwarzających (procesorów), które dają gwarancję
należytego zabezpieczenia powierzonych danych poprzez
wdrożenie odpowiednich środków technicznych  i organizacyjnych. W
momencie więc rozpoczęcia współpracy z daną firmą, w przypadku,
gdy współpraca ta będzie wiązać się z powierzeniem danych,
powinniśmy oprócz warunków czysto biznesowych zweryfikować, czy
podmiot zapewnia należytą ochronę danych. Przykładowo w przypadku
hostingu nie najlepszym rozwiązaniem w świetle RODO będzie
korzystanie z usług podmiotu mającego siedzibę np. na Kajmanach.
 
Obowiązki procesora (podmiotu, któremu dane osobowe powierzamy)
w zakresie zabezpieczenia danych również powinny być elementem
prawidłowo skonstruowanej umowy powierzenia. Pozostałe składniki
tej umowy w sposób dosyć szczegółowy określa artykuł 28 RODO.
 

Musimy pamiętać również o tym, że nie każda sytuacja przekazania
danych innemu podmiotowi nakłada na nas obowiązek zawarcia
umowy powierzenia. 

 
Z powierzeniem mamy do czynienia wyłącznie wtedy, gdy jako
administrator (podmiot decydujący o celach i środkach przetwarzania)
powierzamy innemu podmiotowi przetwarzanie danych niejako  w
naszym imieniu i na naszą rzecz. W każdym więc przypadku, gdy do
przekazania danych dojdzie, ale podmiot, który je od nas otrzyma,
stanie się ich odrębnym administratorem, nie musimy zawierać
umowy powierzenia. Tak będzie w przypadku danych przekazywanych
na przykład przychodni medycznej świadczącej dla nas usługi z zakresu
medycyny pracy. Przychodnia staje się wówczas samodzielnym
administratorem danych naszego pracownika, który wykonując
obowiązkowe badania, staje się pacjentem przychodni. Kwestie
podstaw prawnych przetwarzania danych pacjentów czy okresu ich
przechowywania regulują już przepisy stanowiące podstawę
funkcjonowania przychodni.

Wyżej omówione zasady dotyczą przypadku, gdy jako administrator
powierzamy dane do przetwarzania innemu podmiotowi. W
działalności agencji marketingowej niezwykle często będziemy mieli do
czynienia z sytuacją odwrotną. To agencja otrzyma od swojego
zleceniodawcy dane osobowe jego klientów w celu przeprowadzenia na
przykład określonej akcji marketingowej. To agencja będzie podmiotem
przetwarzającym, a klient – administratorem. Taka współpraca również
wymaga zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych, jednak pamiętać musimy o właściwym oznaczeniu stron.
Warto też podkreślić, że w tej sytuacji za ewentualne naruszenia RODO
co do zasady odpowiedzialność będzie ponosił klient agencji jako
administrator.
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ODPOWIEDZIALNOŚĆ

W tym miejscu dochodzimy do etapu, w którym dowiesz się, dlaczego
informacje zawarte w tym opracowaniu są dla Ciebie takie ważne.
Pisałem już o części tych kwestii w rozdziale dotyczącym zakazanej
reklamy.
 
 

Pamiętaj przede wszystkim o tym, że jeśli naruszasz przepisy              
prawa podczas wykonywania umowy dla swojego klienta, a jeszcze
bardziej wówczas, gdy efekt Twojej pracy wykonywanej na czyjeś
zlecenie te przepisy narusza, to nie sposób określić to inaczej jak
tylko nienależyte wykonanie umowy.

 
Co więc może z tego wynikać z Twojego punktu widzenia? 

 
Przede wszystkim Twój klient może nie przyjąć wyniku takich prac z tej
prostej przyczyny, że umowa została nienależycie wykonane. Cóż
bowiem ma począć Twój kontrahent, jeśli efektem usługi namingowej
będzie nazwa, pod którą nie będzie mógł działać zgodnie z prawem? Co
z logotypu, który jest już zastrzeżony jako znak towarowy dla jego
konkurencji?
 
Musisz też wiedzieć, że jeśli na skutek Twoich działań marketingowych,
które będą sprzeczne z prawem, Twój klient spotka się z roszczeniami,
w tym pieniężnymi, od swojego konkurenta, to finalnie będzie się mógł
zwolnić od odpowiedzialności, wskazując, że powierzył te działania
Tobie jako profesjonaliście.

Podkreślę, że o ile ewentualne roszczenia klienta w przypadku
nienależytego wykonania logotypu pojawią się na etapie przyjęcia
utworu, którym on jest, zamkną się mniej więcej w kwocie
wynagrodzenia, które miałeś otrzymać, to sytuacja skomplikuje się, jeśli
zostanie to wykryte po rozpoczęciu jego wykorzystywania. Analogicznie
nie sposób określić górnej granicy roszczeń w sytuacji, gdy efekt Twoich
działań marketingowych będzie polegał na przykład na stworzeniu
nieuczciwej reklamy.
 

Co możesz zrobić, żeby przynajmniej ograniczyć tego typu roszczenia? 
 
Przede wszystkim możesz dążyć do tego, żeby w umowie wprowadzić
górną granicę swojej odpowiedzialności. To rozwiązanie będzie z
pewnością dla Ciebie najbardziej korzystne. Innym dobrym pomysłem
będzie wprowadzenie zapisu o ograniczeniu Twojej odpowiedzialności
do rzeczywistej straty. Musisz wiedzieć, że szkoda składa się z
rzeczywistej straty i utraconych korzyści. Te pierwsze to faktycznie
poniesiony przez Twojego kontrahenta uszczerbek. Drugie to już zyski,
których nie osiągnął, a których zakładając rozsądnie, powinien się był
spodziewać. Nie przesądzając w tym miejscu każdego przypadku,
można stwierdzić, że utracone korzyści to co do zasady dochód, a nie
przychód. Jeśli jednak w swoich portfelu masz dużych klientów, lepiej
nie sprawdzać w toku postępowań sądowych prowadzonych przeciwko
Tobie, w jakich liczbach ich dochód mógłby się zamykać.

ZA DZIAŁANIA MARKETINGOWE

Pamiętaj przede wszystkim o tym, że jeśli naruszasz przepisy
prawa podczas wykonywania umowy dla swojego klienta, a

jeszcze bardziej wówczas, gdy efekt Twojej pracy wykonywanej
na czyjeś zlecenie te przepisy narusza, to nie sposób określić to

inaczej jak tylko nienależyte wykonanie umowy.
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ACTA 2

Przede wszystkich trzeba wiedzieć, że tak zwane ACTA 2 to w
rzeczywistości dyrektywa Parlamentu Europejskiego i
Rady w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych
na jednolitym rynku cyfrowym. Wbrew pozorom już tylko z tej
informacji wypływają daleko idące wnioski. Otóż dyrektywy – w
przeciwieństwie do rozporządzeń, których przykładem było ostatnimi
czasy choćby RODO – co do zasady nie mają bezpośredniego
zastosowania w państwach członkowskich. Mówiąc najkrócej,
dyrektywy wyłącznie wskazują na ogólne ramy rozwiązań prawnych,
które powinny obowiązywać na terenie Unii Europejskiej, a
szczegółowe uregulowania pozostawia się do wdrożenia każdemu z
ustawodawstw z osobna. Tym samym do momentu uchwalenia
przepisów krajowych, które wdrożą rozwiązania dyrektywy, nie da się
ostatecznie przesądzić, jak dane kwestie będą się przedstawiały. , co
nie oznacza jednak, że nie da się już teraz określić ich co najmniej w
zakresie podstawowym, a samo to powinno dać wiele odpowiedzi.
 
Dyrektywa realnie dotyczy co najmniej kilku kwestii, które zarówno w
perspektywie użytkowników internetu, jak i przede wszystkim
dostawców usług są istotne, jednak najwięcej kontrowersji
budzą i budziły dwie z nich, na których skupimy się
poniżej. W mediach były one określane jako „podatek od linków”
oraz „atak na media społecznościowe”. 
 

Czy jednak określenia te były adekwatne do tego, co zmieni się po
implementacji dyrektywy, dowiesz się po przeczytaniu dalszej części

tego rozdziału.

Zaczynając więc od kwestii tak zwanego „PODATKU OD LINKÓW”,
trzeba podkreślić, że wbrew obiegowym opiniom dyrektywa wcale nie
mówi o podatku od linków, a wprowadza ochronę publikacji
prasowych w zakresie sposobu korzystania z nich on-line. Ujmując
kwestię w dużym uproszczeniu, ochrona ta ma się sprowadzać do tego,
że autorzy publikacji on-line albo inne osoby, które mają prawa do
takich publikacji, będą mogły decydować o zezwoleniu lub odmowie
zezwolenia podawania do publicznej wiadomości tych publikacji przez
inne podmiotu. Co oczywiste, publikacja prasowa to nie to samo, co
link do tej publikacji.
 
Dyrektywa wprowadza definicję publikacji prasowej, zgodnie z którą
jest nią zbiór złożony głównie, choć nie wyłącznie, z utworów literackich
o charakterze dziennikarskim, które łącznie spełniają następujące
kryteria: 

stanowią odrębną całość w ramach publikacji periodycznej lub
regularnie aktualizowanej pod tym samym tytułem publikacji, 
służą dostarczeniu opinii społecznej informacji dotyczących
wiadomości lub innej tematyki 
są publikowane w dowolnym medium z inicjatywy wydawcy. 

 
Cała definicja zawarta w dyrektywie jest nieco bardziej rozbudowana,
ale to jej najważniejsze elementy. Definicja ta potwierdza więc,
że chodzi tu o tekst publikacji, a nie o sam link do tejże.
Można też wspomnieć, że do publikacji prasowych w rozumieniu
dyrektywy nie zalicza się publikacji naukowych lub akademickich.

CZYLI DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY W SPRAWIE
PRAWA AUTORSKIEGO I PRAW POKREWNYCH NA JEDNOLITYM RYNKU

CYFROWYM
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Co jednak najważniejsze w kontekście opinii, które można usłyszeć na
temat ACTA 2, dyrektywa w ogóle nie ma dotyczyć prywatnych i

niekomercyjnych sposobów korzystania z publikacji prasowych przez
użytkownika indywidualnego. 

Tym samym w zasadzie cały szum informacyjny dotyczący tego, że nie
będzie w ogóle możliwe linkowanie w internecie, jest także
bezpodstawny. Co więcej, dyrektywa wskazuje wprost, że nie będzie
ona miała zastosowania do czynności linkowania. „Podatek od linku” to
wyłącznie chwytliwe hasło i populistyczny slogan, a nie realne
zagrożenie dla przedsiębiorców. Co więcej, z dyrektywy wynika też, że
nie będzie ona dotyczyła pojedynczych słów lub bardzo krótkich
fragmentów publikacji prasowej. Wskazanie to jest natomiast
niezmiernie istotne, biorąc pod uwagę realia, bo w zasadzie każda
wyszukiwarka działa w ten sposób, że prócz linku do konkretnej strony
pozwala zapoznać się choćby z fragmentem tekstu, który się na niej
znajduje.
 

Kogo więc realnie dotknie wejście w życie przepisów opartych na
dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prawa

autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym? 
 
Otóż jej skutki odczują wszystkie te portale, których głównym celem jest
agregowanie treści z innych stron, a przede wszystkim zamieszczanie
publikacji prasowych po to, aby „zebrać” w jednym miejscu
najciekawsze newsy. Nie wszystkie jednak strony tego typu będą
poddane działaniu dyrektywy. Dotyczyć będzie ona tylko tych spośród
nich, które pozwalają na przeczytanie co najmniej znaczącej części takiej
publikacji ze swojego poziomu. Istotne jest także to, że portale te
muszą działać w sposób komercyjny, co najczęściej oznaczać będzie, że
w oparciu o ruch, który w ten sposób zgromadzą we własnej witrynie
internetowej opierają swój model biznesowy i na tym zarabiają
pieniądze.
 

Uwzględniając więc wszystkie powyższe aspekty regulacji zawartych w
dyrektywie, należałoby postawić tezę, że nie tyle rewolucjonizuje ona
internet, co jedynie rozwiewa wątpliwości, które w związku z nim
istniały w przeszłości na kanwie korzystania w nim z cudzych treści.
Warto też podkreślić, że portale zamieszczające publikacje prasowe
mogą udzielać licencji na nieodpłatne wykorzystywanie ich treści w
dowolny sposób albo też udzielenie takiej licencji uzależniać od
określonego działania. Tym samym nawet wejście w życie przepisów,
które zostaną wydane w oparciu o dyrektywę, nie musi wcale
prowadzić do znaczących zmian po stronie podmiotów, których
przepisy te będą dotyczyć (choć może).

Jeśli chodzi o drugą z kwestii budzących najdalej idące kontrowersje,
czyli „KOŃCA INTERNETU, KTÓRY ZNAMY”, trzeba podkreślić, że
przepisy dyrektywy odnoszą się w tym kontekście do dostawców usług
udostepnienia treści on-line. Zgodnie z rozwiązaniami prawnymi, które
mają zostać przyjęte, będą to dostawcy usług społeczeństwa
informacyjnego, których głównym lub jednym z głównych celów jest
przechowywanie i udzielanie publicznego dostępu do dużej liczby
materiałów chronionych prawami autorskimi, zamieszczanych przez
użytkowników takich usług. Warto zwrócić uwagę na to, że dyrektywa
nie obejmie podmiotów, które wyłącznie przechowują danego rodzaju
treści. Zgodnie z regulacją konieczne będzie jednoczesne ich
przechowywanie i udostępnianie innym użytkownikom. Innymi słowy,
dyrektywa odnosi się do tak zwanych mediów społecznościowych oraz
serwisów działających na tej zasadzie, że pozwalają swoim
użytkownikom na udostępnianie treści pozostałym osobom
korzystającym z ich usług. Dyrektywa ze swojego zastosowania wyłącza
natomiast niekomercyjne encyklopedie internetowej, repozytoria
naukowe i edukacyjnej, platformy tworzenia otwartego
oprogramowania i platformy wymiany otwartego oprogramowania,
internetowe platformy handlowe oraz usługi w chmurze dla
przedsiębiorstw i usługi w chmurze obliczeniowej, które umożliwiają
użytkownikom zamieszczanie treści na własny użytek.
 

Co istotne, zgodnie z dyrektywą w regulacjach krajowych powinny
znaleźć się przepisy, z których będzie wynikać, że to dostawca usług
udostępniania treści on-line dokonuje czynności publicznego ich
udostępnienia lub czynności podawania do publicznej wiadomości,
jeśli udziela publicznego dostępu do chronionych prawem autorskich
treści zamieszczanym przez użytkowników. Dyrektywa precyzuje, że to
nie użytkownicy powinni posiadać licencje na zamieszczone treści, a
podmioty prowadzące tego rodzaju serwisy. To na nich spoczywać
będzie obowiązek uzyskania odpowiednich zezwoleń od podmiotów,
którym prawa autorskie przysługują. Istotne jest także to, że przepisy,
które zostaną wprowadzone w związku z dyrektywą, mają gwarantować,
że uzyskanie zezwolenia na korzystanie z określonych treści przez
dostawcę usług on-line obejmować będzie także korzystanie z tych
treści przez użytkowników danego serwisu.
 

Warto wspomnieć, że w chwili obecnej sytuacja przedstawia się w ten
sposób, że właściciel tego rodzaju serwisów nie ponosi
odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników pod
warunkiem jednak, że ich nie moderuje oraz że niezwłocznie usunie je
po otrzymaniu informacji o tym, że zostały zamieszczone bezprawnie. 
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Choć zasadą jest brak odpowiedzialności administratorów serwisów za
treści zamieszczone na nich przez użytkowników, to jednak liczba
wyjątków od tej zasady jest całkiem duża.
 
Po implementacji dyrektywy sytuacja będzie się natomiast
przedstawiać w ten sposób, że portale, które nie uzyskały zezwolenia
na udostępnianie określonych treści, będą mogły się zwolnić z
odpowiedzialności, jeśli wykażą, że:

 dołożyły starań, aby takie zezwolenie uzyskać oraz
dołożyły wszelkich starań, aby zapewnić brak dostępu do
poszczególnych treści chronionych prawem, co do których
podmioty uprawnione przekazały dostawcom usług odpowiednie i
niezbędne informacje oraz 
niezwłocznie po otrzymaniu zastrzeżeń od podmiotu
uprawnionego usunęły bezprawne treści oraz podjęły działania,
które mają na celu ich ponowne niezamieszczenia.

 
Dyrektywa wskazuje jednak, że przy ocenie spełnienia tych kryteriów
powinny być brane pod uwagę takie kwestie, jak: 

rodzaj odbiorców i skala świadczonych usług 
rodzaj utworów lub innych przedmiotów objętych ochroną,
dostępność odpowiednich i skutecznych środków oraz ich koszt
dla dostawców. 

Tym samym także po wejściu w życie przepisów implementujących
dyrektywę odpowiedzialność tego rodzaju portali nie będzie
bezwzględna, a w szczególności nie powinny zostać nałożone na nie
obowiązki niemożliwe do spełnienia.
 

Dyrektywa przewiduje jednak znaczące wyjątki dla 
start-upów.

 
Podmioty, które działają krócej niż trzy lata, a ich obrót nie przekracza
dziesięciu milionów euro, będą zobowiązane wyłącznie do podjęcia
działań mających na celu uzyskanie stosownych zezwoleń oraz do
zablokowania lub usunięcia treści zamieszczonych bezprawnie. Jeśli
jednak zyskały już renomę rynkową i w roku poprzedzającym liczba ich
użytkowników przekroczyła pięć milionów, będą dodatkowo
zobligowane do podjęcia działań, które mają na celu zapobieżenie
danym naruszeniom w przyszłości.
 
Co istotne, sama dyrektywa wskazuje na to, że nie ma obowiązku
ogólnego nadzoru nad treściami zamieszczanymi przez użytkowników. 

1.
2.

3.

Podmiot świadczący takie usługi:
jest natomiast zobowiązany do przedstawienia informacji na temat
stosowanych w tym zakresie praktyk 
ma obowiązek zapewnić odpowiednie mechanizmy do składania
skarg i dochodzenia roszczeń. 

 
Skargi podmiotów uprawnionych powinny być przede wszystkim
należycie umotywowane, jeśli mają dotyczyć zablokowania dostępu do
treści lub ich usunięcia. Skargi w tym przedmiocie mają być
rozpoznawane przez człowieka, a nie algorytm. Ten ostatni obowiązek
należy z pewnością połączyć z tym, że dyrektywa nie wprowadza zmian
w zakresie prawa cytatu czy prawa wykorzystywania cudzych utworów
do treści parodiowych lub satyrycznych, a do oceny, czy dane
wykorzystanie utworu mieści się, czy też nie w tym zakresie, algorytmy
mogą wciąż okazać się niewystarczające.
 
Chociaż na dziś nie jesteśmy w stanie tego z całą pewnością przesądzić,
możemy jednak postawić tezę, że w przypadku wdrożenia dyrektywy
bez nakładania na dostawców usług dalej idących obowiązków niż
minimum, które wypływa z dyrektywy – co zresztą powinno mieć
miejsce – sytuacja na rynku cyfrowym wcale nie ulegnie drastycznym
zmianom. Warto podkreślić, że już teraz większość dużych platform
korzysta z algorytmów, które pozwalają na wyeliminowanie treści
naruszających cudze prawa, oraz posiada odpowiednie procedury
dotyczące skarg. Jeśli natomiast chodzi o wszystkie te głosy, które
podkreślają, że wprowadzenie dyrektywy uniemożliwi wejście na rynek
nowych firm, trzeba jeszcze raz przypomnieć, że w dyrektywie
przewidziano niższy poziom wymogów w tym zakresie, którym co
prawda podmioty te będą musiały sprostać, ale którego wdrożenie
niewątpliwie nie będzie aż tak problematyczne. Warto podkreślić, że
odpowiedzialność serwisów nie będzie absolutna, wystarczy, że
zastosują one adekwatne sposoby eliminacji treści naruszających cudze
prawa. Zmieni się natomiast to, że serwisy, których dotyczy dyrektywa,
będą zobligowane co najmniej do podejmowania działań mających na
celu uzyskanie zezwoleń od twórców lub innych podmiotów
uprawnionych do korzystanie z ich treści, co wiązać się będzie z
pewnością w wielu przypadkach z odpowiednią gratyfikacją na ich
rzecz.
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ZAKOŃCZENIE

 
To już koniec tego poradnika! Mam nadzieję, że czytając go, zdobyłeś wiele nowej wiedzy, którą będziesz mógł
wdrożyć w swoim biznesie. Wszystkie te kwestie dotyczą przecież Ciebie oraz Twojej firmy i to niezależnie od
tego, czy jesteś przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą jako agencja kreatywna, firma
świadcząca usługi marketingowe czy też osobą, która sama dla siebie jest swoim działem marketingu.
Pamiętaj też, że jeśli będziesz potrzebował wsparcia w Twoich działaniach marketingowych, zawsze możesz, a
niekiedy wręcz powinieneś skorzystać z pomocy prawnika. Osobiście zapraszam Cię do skorzystania z naszych
usług, to jest Kancelarii Prawnej Kantorowski, Głąb i Wspólnicy. Jeśli będziesz nas szukał, pamiętaj, że
jesteśmy dla Ciebie dostępni na prawodlabiznesu.eu, gdzie znajdziesz też podkast „Prawo dla biznesu”, dzięki
któremu będziesz mógł jeszcze bardziej poszerzyć swoją wiedzę w zakresie prawnych aspektów prowadzenia
firmy.
 
Bardzo dziękuję Ci za czas, który ze mną spędziłeś, czytając ten poradnik, i mam nadzieję, że kiedyś się
poznamy.
 
Pozdrawiam serdecznie, 
Piotr Kantorowski
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ZAUFALI NAM

Doświadczony i kompetentny zespół ekspertów Kancelarii prowadził sprawy
sądowe oraz w wielu sytuacjach pomaga nam cenną radą. Bogata oferta i
wszechstronność usług pozwala rozwijać kooperację na wielu
płaszczyznach. Niejednokrotnie korzystaliśmy z usług windykacyjnych
Kancelarii. Nasza wieloletnia współpraca tylko potwierdza zaufanie i
niepodważalną efektywności w działaniu.

Tomasz Michno
Signum Pracownia Reklamy s.c.

Kancelaria Kantorowski, Głąb i Wspólnicy wyróżnia się na rynku
dogłębnością analiz oraz starannością wykonywanych usług. Zakres
wsparcia prawnego, który jest świadczony przez kancelarię jest idealnie
dopasowany do potrzeb biznesowych przedsiębiorców. Od zagadnień
związanych z prawem autorskim, niestandardowymi umowami
wymagającymi znajomości rozwiązań w digitalu po solidną i klasyczną
reprezentację. Można być pewnym, że każdy temat będzie
wszechstronnie prześwietlony, wszelkie ryzyka zostaną wyszczególnione
na samym początku, a optymalne rozwiązania biorące pod uwagę
racjonalność działania – wzięte pod uwagę.

Piotr Dominik
Huee Sp. z o.o.

Miałam w głowie wiele przekonań dotyczących współpracy z
prawnikami zanim poznałam Piotra Kantorowskiego z Kancelarii
Prawnej Kantorowski, Głąb i Wspólnicy. Już na samym początku
bardzo silnie poczułam, że prawnik to człowiek, który jest po mojej
stronie i na to nakierowana jest jego wiedza i doświadczenie.

Kamila Goryszewska
trenerka/coach/autorka podcastu ,,Słucham Gadam"
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Staraliśmy się, żeby opisane tutaj aspekty prawne prowadzenia biznesu
pomagały w rozmaitych problemach, na które możesz trafić w trakcie swojej
pracy kreatywnej. Nie byliśmy jednak w stanie wypisać ich tutaj wszystkich.
 
Jeśli nie ma tutaj obszaru, który Cię interesuje lub masz inny pokrewny
problem i szukasz rozwiązania, zawsze możesz się z nami skontaktować.
Postaramy się Ci pomóc. 
 
Nasze dane kontaktowe znajdziesz poniżej:

https://prawodlabiznesu.eu/

17 30 70 522

info@prawodlabiznesu.eu

/kancelaria-kantorowski/

/KancelariaKantorowski
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