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PROGRAM
Seminarium z cyklu „Europejskie Przedsiębiorstwo”
Prawo autorskie w internecie – co jest ważne dla przedsiębiorcy?
27 czerwca 2019 r., godz. 10:30 – 14:15
Warszawa, Sienna Training Centre, ul. Sienna 73

Cel seminarium:
Do udziału w seminarium zapraszamy przedsiębiorców, którzy w swojej działalności
spotykają się z zagadaniem praw autorskich i umów licencyjnych. Dodatkowo zostanie
poruszony aspekt praw autorskich w internecie i nowej dyrektywy o prawie autorskim na
jednolitym rynku cyfrowym.
Link do nagrania: https://youtu.be/RSHXenNvknQ

Rejestracja uczestników – od godz. 10:00
Godz.10:30 Część I
1. Przedstawienie usług sieci Enterprise Europe Network. Nagranie od 0:06.
2. Wprowadzenie – czym jest utwór? Nagranie od 13:35.
3. Jak rozróżnić autorskie prawa osobiste i majątkowe? Nagranie od 1:06:04.
4. O czym pamiętać w umowach przenoszących prawa autorskie i umowach
licencyjnych? Nagranie od 1:43:22.
Ok. godz.12:00 Przerwa kawowa (30 min.)
Godz.12:30 Część II
1. Na co trzeba uważać w internecie? Nagranie od 2:34:50.
2. Co zmieni nowa Dyrektywa o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym?
Nagranie od 3:06:16.
Godz. 14:00 Pytania i odpowiedzi.
Zakończenie seminarium o 14:15.
Prelegent:
Wojciech Dziomdziora
Specjalista w zakresie prawa autorskiego, mediów, telekomunikacji i nowych technologii.
Doradza firmom z różnych branż w zakresie wdrażania systemów IT, cyber compliance,
zarządzania i ochrony informacji oraz własności intelektualnej. Wspiera przedsiębiorców,
szczególnie z branży mediów, telekomunikacji, IT i gospodarki elektronicznej w procesach
regulacyjnych (reprezentacja przed UKE, KRRiT, UOKiK) oraz legislacyjnych. Pełnił funkcję
Dyrektora Spraw Publicznych i CSR w Orange Polska oraz kierował projektami kluczowymi w
Grupie TP, wcześniej pracował w grupie medialnej ITI. Były członek Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji. Dodatkowo pełni następujące funkcje:
• pełnomocnika Zarządu Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji ds. ochrony danych
osobowych i zarządzania informacją,
• arbitra Komisji Prawa Autorskiego,
• członka Rady Konsultacyjnej Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej,
• członka Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Projekt Enterprise Europe Network – Central Poland jest współfinansowany przez Komisję Europejską ze środków pochodzących
z programu COSME (na lata 2014–2020) na podstawie umowy o udzielenie dotacji nr 649259 – EEN-CP oraz Ministerstwo Przedsiębiorczości
i Technologii ze środków budżetu państwa.

tu

ZAPYTAJ EKSPERTA
Ośrodek Enterprise Europe Network przy PARP oferuje bezpłatne usługi
informacyjne z zakresu prawa oraz polityk i programów UE, internacjonalizacji
przedsiębiorstw, innowacji i transferu technologii

Nasi konsultanci
Odpowiedzą na pytania dotyczące kwestii prawnych
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na
wspólnym rynku europejskim (Polska i inne kraje UE),
obejmujących w szczególności dziedziny takie jak:
 sprzedaż towarów i świadczenie usług na rynku UE
 rozpoczynanie działalności gospodarczej
 zatrudnianie pracowników
 wprowadzanie produktów do obrotu, bezpieczeństwo
produktów, oznakowanie CE
 podatki i cła
 ochrona konkurencji i konsumentów
 własność intelektualna i przemysłowa
 zamówienia publiczne

Pomogą w nawiązaniu współpracy biznesowej
i technologicznej z zagranicznymi partnerami

Udzielą informacji na temat wsparcia finansowego
i organizacyjnego dostępnego w ramach programów
Unii Europejskiej np. HORYZONT 2020 i COSME

www.een.org.pl

