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KTO POWINIEN WZIĄĆ UDZIAŁ W WARSZTATACH:

PRZYJDŹ I DOWIEDZ SIĘ:

Aldona Mlonek – Project Manager
tel.: +48 22 333 97 77, fax:  +48 22 333 97 78
aldona.mlonek@informedia-polska.pl

ZAPRASZAM DO UDZIAŁU W WARSZTATACH

Prawnicy• 

Dyrektor/Kierownik/Specjalista ds. Marketingu, • 

E-marketingu

Dyrektor/Kierownik/Specjalista ds. E-commerce• 

Dyrektor/Kierownik/Specjalista ds. E-business• 

Brand/Product Manager• 

 

Oraz reprezentanci:

Serwisów aukcyjnych• 

Serwisów społecznościowych• 

Portali internetowych• 

jak zabezpieczyć się przed negatywnymi • 
konsekwencjami prawnymi  akcji marketingowych

kiedy stajemy się  administratorem danych • 
osobowych

jaka jest odpowiedzialność w razie naruszenia • 
praw autorskich w Internecie

jakie są konsekwencje prowadzenia reklamy • 
sprzecznej z prawem

jak reforma przepisów o ochronie danych • 
osobowych wpłynie na strategię firm działających 
online

jak prawidłowo sformułować ofertę kierowaną do • 
konsumenta

jakie są konsekwencje podatkowe  obrotu • 
domenami, profilami, fan page

RYZYKO PRAWNE 
W DZIAŁALNOŚCI 
MARKETINGOWEJ ONLINE

WARSZTATY

17 kwietnia 2012 r., wtorek

9.30 Poranna kawa, rejestracja i przywitanie uczestników

10.00 Komunikacja i budowanie wizerunku marki online  
– aspekty prawne

	 Marta	Koremba,	Rzecznik	Patentowy,	Starszy	Prawnik	
w	Kancelarii	Kochański	Zięba	Rąpała	i	Partnerzy

Funkcje marki w Internecie• 
Główne zagrożenia związane z wykorzystaniem marki • 
w Internecie
Prawne narzędzia ochrony marki• 
Rozwój cyberprzestrzeni: szanse i zagrożenia• 

11.15 Przerwa na kawę

11.30 Prawo autorskie w marketingu online
	 Dr	iur.	Katarzyna	Zbierska	LL.M.	IP	(Augsburg),	Radca	Prawny,	

Partner	w	Kancelarii	Kochański	Zięba	Rąpała	i	Partnerzy
	 case study

Rodzaje utworów wykorzystywanych w marketingu online• 
Granice ochrony prawnoautorskiej – jakie działania • 
w marketingu online mogą stanowić naruszenie praw  
do utworu (m.in. deeplinking, inlining, framing)
Prawo autorskie a działalność portali aukcyjnych, portali • 
społecznościowych i porównywarek
Legalne sposoby na korzystanie z utworów w marketingu • 
online (m.in. licencje ustawowe, dozwolony użytek)
Odpowiedzialność w razie naruszenia praw autorskich • 
w Internecie

12.45 Prawne granice reklamy i promocji  w Internecie
	 Krzysztof	Zięba,	Aplikant	Radcowski,	Starszy	Prawnik	

w	Kancelarii	Kochański	Zięba	Rąpała	i	Partnerzy
Reklam• a wprowadzająca w błąd – na co uważać tworząc 
komunikat
Reklama porównawcza – jak należy odwoływać się do • 
oferty konkurencji
Typowe przykłady niezgodnych z prawem działań • 
reklamowych w Internecie
Przesyłanie niezamówionej informacji handlowej (spam)• 
Marketing szeptany – jakie warunki powinien spełniać• 
Jakie są konsekwencje prowadzenia reklamy sprzecznej • 
z prawem

14.00 Lunch

15.00 Wykorzystanie narzędzi social media – ograniczenia 
prawne

 Piotr	Niezgódka,	Adwokat,	Partner	w	Kancelarii	Kochański	
Zięba	Rąpała	i	Partnerzy

Jak zbudować profil firmowy w social media i nie narazić • 
się na odpowiedzialność prawną
Jak wykorzystać aktywność użytkownika? Specyfika  • 
user-generated content
Odpowiedzialność za zawartość profilu firmowego• 
Standardy ochrony prywatności użytkowników  • 
– konsekwencje dla administratora profilu firmowego
Serwisy lokalizacyjne – czy i jak można wykorzystywać • 
dane o lokalizacji użytkowników

 	
16.15 Zakończenie pierwszego dnia Warsztatów

Program Warsztatów:



 konferencje.pb.pl
info@informedia-polska.pl

Informedia Polska Sp. z o.o. jest liderem na polskim rynku prestiżowych kon-• 
ferencji i kongresów. Siła Informedia Polska to połączenie międzynarodowego 
doświadczenia z doskonałą znajomością lokalnego rynku i jego know-how.
Informedia posiada szeroką wiedzę o różnych sektorach i jest organizatorem • 
całej gamy prestiżowych konferencji w wielu branżach, wśród których są: tele-
komunikacja i media, farmacja, energetyka, finanse & bankowość, IT, retailing, 
paliwa & gaz, nieruchomości oraz FMCG.
Informedia jest częścią grupy Bonnier, koncernu medialnego od ponad 200 lat  • 
łączącego wiedzę i doświadczenie 175 firm w 16 krajach.

O NAS

Wszystkie treści zawarte w programie Warsztatów stanowią własność Informedia Polska Sp. z o.o. 
oraz powiązanych z nią podmiotów. O ile Organizator nie postanowi inaczej, nie wolno żadnych 
materiałów stanowiących własność Informedia Polska odtwarzać, wykorzystywać, tworzyć po-
chodnych prac na bazie materiałów umieszczonych w programie, ani też ponownie ich publiko-
wać, zamieszczać w innych materiałach czy też w jakikolwiek inny sposób rozpowszechniać bez 
uprzedniej pisemnej zgody Informedia Polska.

18 kwietnia 2012 r., środa

9.30 Poranna kawa, rejestracja i przywitanie uczestników

10.00  „Prawo może być obyczajem równie dobrze, co 
i żandarmem”. Rola prawa zwyczajowego w Internecie

  Dariusz	Materek,	Doradca	Zarządu	ds.marketingu,	Szef	
Zespołu	e-marketing,	Kolporter

Czym jest netetykieta• 
Rodzaje praw zwyczajowych obowiązujących • 
w Internecie
Prawo zwyczajowego Internetu – w zgodzie czy • 
sprzeczności z ustawami
Netetykieta w komunikacji marketingowej• 
 Case study • 

	
11.15 Przerwa na kawę

11.30 Online-marketing a ochrona danych osobowych
	 Piotr	Niezgódka,	Adwokat,	Partner	w	Kancelarii	Kochański	

Zięba	Rąpała	i	Partnerzy
Czym właściwie•  są dane osobowe w działaniach 
online
Kiedy stajemy się administratorem danych • 
osobowych
Kompendium dobrego administratora• 
Planowana rewolucja w prawie UE z zakresu ochrony • 
danych osobowych – jak wpłynie na strategię firm 
działających online 

 
12.45  Ochrona konsumenta jako adresata działań 

marketingowych online – na co zwracać uwagę?
	 Dr	Michał	Będkowski-Kozioł		LL.M.	Eur.	Int.	(Dresden),	

Partner	w	Kancelarii	Kochański	Zięba	Rąpała	i	Partnerzy
Konsument w Internecie – zasady szczególnej • 
ochrony
Jak prawidłowo sformułować ofertę kierowaną do • 
konsumenta
Oferta zawierająca nieprawdziwe, nierzetelne lub • 
niepełne informacje –  wybrane	przykłady 
Oferta stanowiąca czyn nieuczciwej konkurencji lub • 
nieuczciwą praktykę rynkową – 	wybrane	przykłady	

14.00 Lunch

15.00  Podatkowe aspekty w działalności marketingowej 
online

	 Tomasz	Zaleski,	Doradca	Podatkowy,	Partner	w	Kancelarii	
Kochański	Zięba	Rąpała	i	Partnerzy

Konsekwencje podatkowe obrotu domenami, • 
profilami, fan page
Obowiązki organizatora akcji marketingowych online • 
jako płatnika podatków
Nieodpłatne wydania towarów i usług (np. nagród • 
w konkursach) – konsekwencje na gruncie VAT
E-commerce: podstawowe obowiązki podatkowe • 
w zakresie ewidencji sprzedaży

16.15  Zakończenie Warsztatów i wręczenie certyfikatów

Warsztaty poprowadzą:

Dr Michał Będkowski-Kozioł  LL.M. Eur. Int. (Dresden), Partner w Kancelarii 
Kochański Zięba Rąpała i Partnerzy
Kieruje Departamentem Prawa Konkurencji i Prawa Antymonopolowego. Jest 
ekspertem w zakresie prawa ochrony konkurencji i regulacji sektorów infra-
strukturalnych. W szczególności specjalizuje się w takich zagadnieniach, jak: 
praktyki ograniczające konkurencję, kontrola koncentracji przedsiębiorstw, 
prywatnoprawne wdrażanie prawa ochrony konkurencji, pomoc publiczna, 
a także prawo energetyczne, m. in. w zakresie wzajemnych relacji pomiędzy nad-
zorem antymonopolowym, a regulacyjnym. Dr Będkowski-Kozioł jest adiunktem 
w Katedrze Prawa Gospodarczego Publicznego na Wydziale Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, gdzie wykłada m.in. 
prawo gospodarcze publiczne, prawo ochrony konkurencji i konsumentów, prawo 
pomocy publicznej i prawo energetyczne. Jest także autorem i współautorem 
szeregu publikacji w kraju i za granicą, w tym komentarzy i opracowań monogra-
ficznych oraz artykułów w fachowej prasie naukowej. 

Marta Koremba, Rzecznik Patentowy, Starszy Prawnik w Kancelarii Kochański 
Zięba Rąpała i Partnerzy 
Specjalizuje się w prawie własności przemysłowej oraz prawie farmaceutycznym. 
Prowadzi sprawy związane z ochroną wynalazków, znaków towarowych i wzorów 
przemysłowych, w szczególności dotyczące naruszeń praw wyłącznych w Inter-
necie, zwłaszcza poprzez rejestrację domen internetowych oraz używanie słów 
kluczowych. Zarządza portfolio praw własności przemysłowej. Doradza klientom 
w kwestiach regulacyjnych z zakresu szeroko pojętego life sciences law, głównie 
w sprawach prawa farmaceutycznego i żywnościowego. Jest współautorką ko-
mentarza do ustawy – Prawo farmaceutyczne.

Dariusz Materek – Doradca Zarządu ds. marketingu, Szef Zespołu 
e-marketingu, Kolporter
Odpowiedzialny za wspieranie działań PR i wdrażanie nowych technologii PR 
w Grupie Kolporter. Twórca strategii komunikacji marki Kolporter w Internecie, 
autor i współautor wielu strategii e-marketingowych, m. in.  projektu eClicto 
i sklepu internetowego kolporter.pl. Miłośnik blogosfery, współtworzył  blog 
SalonKulturalny.pl, w którym publikuje recenzje oraz blogi biznesowe Kolportera. 
W Kolporterze od grudnia 2005 roku. Wcześniej przez kilkanaście lat związany 
z mediami -  m. in. redaktor naczelny „Życia” „Gazeta Bezpłatnej” i „Metra”, 
zastępca redaktora naczelnego „Słowa”.

Piotr Niezgódka, Adwokat, Partner w Kancelarii Kochański Zięba Rąpała 
i Partnerzy
Specjalizuje się w prawie na dobrach niematerialnych, ze szczególnym uwzględ-
nieniem dziedziny prawa autorskiego i praw pokrewnych, prawie nowych 
technologii, prawie reklamy oraz w dziedzinie ochrony danych osobowych. Jego 
doświadczenie zbudowane jest na stałej obsłudze prawnej podmiotów z branży 
mediów oraz nowych technologii, w zakresie kontraktowym oraz sądowym. 

Tomasz Zaleski, Doradca Podatkowy, Partner w Kancelarii Kochański Zięba 
Rąpała i Partnerzy 
Współprowadzi Departament Podatków i Rachunkowości. Specjalizuje się w pro-
blematyce podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz podatku od 
towarów i usług. W swojej praktyce przeprowadził i nadzorował, z podatkowego 
punktu widzenia, liczne przeglądy podatkowe oraz transakcje łączenia spółek 
kapitałowych. Prowadzi również projekty z zakresu optymalizacji podatkowej. 
W ramach swoich doświadczeń zawodowych doradzał przedsiębiorstwom z sek-
tora mediów, turystyki, finansów, motoryzacji, FMCG oraz IT. 

Dr. iur. Katarzyna Zbierska LL.M. IP (Augsburg), Radca Prawny, Partner 
w Kancelarii Kochański Zięba Rąpała i Partnerzy
 Kieruje pracą Departamentu Ochrony Własności Przemysłowej KZR&P. Specjalizu-
je się w prawie własności intelektualnej, prawie ochrony danych osobowych oraz 
ochrony dóbr osobistych. Doradza w szczególności w sprawach dotyczących na-
ruszeń praw autorskich, znaków towarowych, patentów, wzorów przemysłowych. 
Absolwentka studiów podyplomowych LL.M. IP w Munich Intellectual Property Law 
Center, współorganizowanych przez Max-Planck-Institut für Immaterialgüter- und 
Wettbewerbsrecht w Monachium. Ukończyła studia doktoranckie na Universität 
Augsburg, Niemcy. 

Krzysztof Zięba, Aplikant Radcowski, Starszy Prawnik w Kancelarii Kochański 
Zięba Rąpała i Partnerzy 
Uczestniczy w praktyce prawa ochrony konkurencji i zwalczania nieuczciwej 
konkurencji. Koncentruje się na sprawach z zakresu prawa handlowego oraz 
postępowaniach procesowych z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji 
prowadzonych w imieniu klientów, między innymi z sektora FMCG, chemicznego, 
farmaceutycznego oraz żywności, leków i kosmetyków, a także z sektora moto-
ryzacyjnego.



TAK, �  chcę wziąć udział w Warsztatach  
„RYZYKO PRAWNE W DZIAŁALNOŚCI MARKETINGOWEJ ONLINE” 
Termin: 17-18 kwietnia 2012 r.  
Cena: 2995 PLN + 23% VAT do 23 marca 2012 r.              
Cena: 3395 PLN + 23% VAT po 23 marca 2012 r. 

TAK, �  chcę otrzymać więcej informacji o Warsztatach  
„RYZYKO PRAWNE W DZIAŁALNOŚCI MARKETINGOWEJ ONLINE” 
Termin: 17-18 kwietnia 2012 r.   

NIE,  � nie wezmę udziału w prezentowanych Warsztatach, jednak proszę o informowanie 
mnie o  planowanych wydarzeniach o podobnej tematyce.

1.  Imię i nazwisko: ....................................................................................................................................................
 Stanowisko: ...........................................................................................................................................................
 Departament: .........................................................................................................................................................

2.  Imię i nazwisko: ....................................................................................................................................................
 Stanowisko: ...........................................................................................................................................................
 Departament: .........................................................................................................................................................

3.  Firma: ...................................................................................................................................................................
 Ulica: ......................................................................................................................................................................
 Kod pocztowy: ......................................................Miasto: .....................................................................................
 Tel: ..........................................................................  Fax: .....................................................................................
 E-mail: ...................................................................................................................................................................

4.  Dane nabywcy, potrzebne do wystawienia Faktury VAT:
 Nazwa firmy: ..........................................................................................................................................................
 Siedziba: ................................................................................................................................................................
 Adres: ..........................................................................................................NIP:...................................................
 Osoba kontaktowa: ................................................................................................................................................
 Tel: .......................................................................... E-mail: ..................................................................................
 Opcje przesłania faktury pro forma
  pocztą                                     e-mailem 

5.  Komu jeszcze zdaniem Pana/Pani możemy przesłać informacje o tym wydarzeniu: 
 Imię i nazwisko: .....................................................................................................................................................
 Stanowisko: ..........................................................................................................................................................
 Departament: ........................................................................................................................................................
 Tel: ..........................................................................  Fax: .....................................................................................
 E-mail: ..................................................................................................................................................................

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997r. Nr 133 poz. 833) Informedia Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej Informedia), 
informuje, że jest administratorem danych osobowych. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocji i marketingu działalności prowadzonej przez 
Informedia, świadczonych usług oraz oferowanych produktów, a także w celu promocji ofert klientów Informedia. Wyrażamy również zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną 
ofert oraz informacji handlowych dotyczących Informedia oraz klientów Informedia. Wyrażającemu zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo kontroli 
przetwarzania danych, które jej dotyczą, w tym także prawo ich poprawiania.

Równocześnie oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa oraz zobowiązujemy się do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszej umowy.

Informedia Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-738),  
ul. Kijowska 1, wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,  
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 0000223380, NIP 527-245-67-22, wysokość 
kapitału zakładowego: 50 000,00 zł.

SUKCES
w praktyce

Wypełnij poniższy formularz i wyślij na nr faksu 22 333 97 78
lub zarejestruj się on-line na stronie  

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Warsztatach 
wynosi 2995 PLN + 23% VAT przy rejestracji do  
23 marca 2012 r., 

 3395 PLN + 23% VAT przy rejestracji po  
23 marca 2012 r.

2. Cena obejmuje prelekcje, materiały warsztatowe, 
przerwy kawowe, lunch. 

3. Przesłanie do Informedia Polska faxem 
lub pocztą elektroniczną, wypełnionego 
i podpisanego formularza zgłoszeniowego, 
stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy 
zgłaszającym a Informedia Polska. Faktura pro 
forma jest standardowo wystawiana i wysyłana 
faxem po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego.

4. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni 
od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed 
rozpoczęciem Warsztatów.

5. Wpłaty należy dokonać na konto:

 Svenska Handelsbanken AB SA  
Oddział w Polsce 
ul. Iłżecka 26, 02-135 Warszawa

 PL97 2250 0001 0000 0040 0318 1251

6. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem 
poleconym na adres organizatora.

7. W przypadku rezygnacji nie później niż 21 dni 
przed rozpoczęciem Warsztatów obciążymy 
Państwa opłatą administracyjną w wysokości 
20% opłaty za udział.

8. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym 
niż 21 dni przed rozpoczęciem Warsztatów 
pobierane jest 100% opłaty za udział.

9. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału 
w Warsztatach powoduje obciążenie pełnymi 
kosztami udziału.

10. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne 
z rezygnacją z udziału.

11. Zamiast zgłoszonej osoby w Warsztatach może 
wziąć udział inny pracownik firmy.

12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian 
w programie oraz do odwołania Warsztatów.

Warunki uczestnictwa:

pieczątka i podpis:

 Adres do korespondencji:  
Informedia Polska Sp. z o.o.
ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa

 Tel.
+48 22 333 97 77 

Faks
+48 22 333 97 78  konferencje.pb.pl

info@informedia-polska.pl

RYZYKO PRAWNE 
W DZIAŁALNOŚCI  
MARKETINGOWEJ ONLINE

WARSZTATY

17-18 kwietnia 2012 r., Hotel Hyatt Regency, Warszawa


