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WPROWADZENIE

Wprowadzenie

Szanowni Państwo, 

oddajemy w Państwa ręce dodatek poświęcony prawu nowych technologii. Opisujemy 
w  nim aktualne problemy stosowania tego prawa w  kontekście najnowszych regulacji 
prawnych, orzecznictwa sądów europejskich i polskich oraz nowych modeli świadczenia 
usług w sieciach teleinformatycznych.  
Całość została podzielona na pięć podstawowych bloków tematycznych. 
Pierwszy z nich koncentruje się na problematyce danych osobowych i cyberbezpieczeń-
stwa. Z uwagi na najnowsze orzeczenia TSUE w sprawach Wirtschaftsakademie Schleswig-
-Holstein oraz Fashion ID, szczególnie żywą dyskusję wywołuje zagadnienie współadmini-
strowania danych w Internecie, które opisane zostało w  dwóch tekstach dodatku. Analizie 
poddano także stosowanie przepisów ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa 
z punktu widzenia przedsiębiorców telekomunikacyjnych.
Druga część poświęcona jest aktualnym zagadnieniom prawa Internetu i mediów. Omówione zostały w szczególności 
przepisy rozporządzenia w sprawie propagowania sprawiedliwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych ko-
rzystających z usług pośrednictwa internetowego, które wejdą w życie 12.7.2020 r. Podjęto również próbę odpowiedzi 
na pytanie, czy zasada must carry/must offer dotyczy także podmiotów oferujących oglądanie programów telewizyjnych 
w Internecie. Odrębnie przedstawiono problematykę prawną gier komputerowych, bezspornie jednego z najdynamicz-
niej rozwijających się segmentów rynku rozrywki. Poświęcone są temu artykuły dotyczące elektronicznego sportu oraz 
nowych postaci usług umożliwiających granie w gry wideo za pośrednictwem sieci Internet (cloud gaming). 
Trzeci blok dotyczy problemów prawnych handlu elektronicznego. Szczególne znaczenie odgrywa tu tzw. rozporzą-
dzenie unijne w sprawie zakazu geoblokowania (rozporządzenie Parlamentu i Rady UE nr 2018/302). Jego celem jest 
doprowadzenie do wyeliminowania barier w swobodnym przepływie towarów i usług w ramach handlu elektronicznego. 
Innego aspektu handlu elektronicznego dotyczy artykuł o problematyce prawnokonkurencyjnej umów dystrybucyjnych 
w sektorze e-commerce.
Czwarta część dodatku koncentruje się na prawie IT. W jednym z artykułów autorzy próbują udzielić odpowiedzi na py-
tanie, czy instytucja najmu programu komputerowego może być przydatna na gruncie umów wdrożeniowych IT i czy 
w związku z tym dla takiego korzystania z programu komputerowego mogłyby znaleźć zastosowanie per analogiam prze-
pisy Kodeksu cywilnego o umowie najmu. Analizie poddano również orzeczenie TSUE Institute Inc. przeciwko World 
Programming Ltd., w którym podjęto próbę wyznaczenia przedmiotowych granic ochrony prawnoautorskiej programów 
komputerowych.
W piątym bloku opisano szczególne problemy prawne związane ze stosowaniem nowych technologii. Dwa z artykułów 
dotyczą różnych aspektów korzystania ze sztucznej inteligencji. W kolejnym z tekstów podjęto próbę zdefiniowania oraz 
wskazania problematyki prawnej mHealth, a więc praktyki medycznej i zdrowia publicznego wspieranej przez różnego 
rodzaju urządzenia mobilne, a także aplikacje lifestyle’owe i wellbeing oraz aplikacje pełniące rolę osobistego przewodnika 
i dziennika związanego ze zdrowiem.. W odrębnym artykule przedstawiono problematykę smart kontraktów, ze szczegól-
nym uwzględnieniem rozwiązywania sporów powstałych na gruncie inteligentnych umów. Przedstawiono również zja-
wisko deep fake, z uwzględnieniem m.in. przepisów prawa autorskiego, ochrony dóbr osobistych, ochrony danych osobo-
wych, a także wolności słowa.
Partnerem merytorycznym dodatku jest Stowarzyszenie Prawa Nowych Technologii (SPNT), założone w 2018 r. Zrze-
sza ono prawników największych polskich i zagranicznych kancelarii, specjalizujących się w prawie nowych technologii. 
Celem działania Stowarzyszenia jest m.in. upowszechnianie wiedzy na temat regulacji prawnych w zakresie prawa nowych 
technologii oraz wspieranie działań dostosowujących w tym zakresie polskie prawo do prawa europejskiego oraz prawa 
międzynarodowego. Niniejsza publikacja znakomicie wkomponowuje się w realizację tego celu funkcjonowania SPNT.

Zapraszam do lektury!
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