WPROWADZENIE
Szanowni Państwo,
w Państwa ręce oddajemy kolejny, specjalny dodatek poświęcony prawu nowych technologii. Opisujemy w nim aktualne problemy stosowania tego prawa w kontekście najnowszych regulacji prawnych oraz orzecznictwa sądów europejskich i polskich. Część artykułów poświęcona jest trwającym pracom legislacyjnym nad aktami prawnymi określającymi
ramy społeczeństwa informacyjnego oraz regulującymi różne aspekty korzystania z innowacji.
Całość została podzielona na sześć podstawowych bloków tematycznych.
W ramach pierwszego z nich opisana została problematyka prawna ochrony danych osobowych i prywatności. Autorzy zajęli się m.in. takimi zagadnieniami jak zgodność przetwarzania informacji w technologii blockchain z wymogami RODO, czy ochroną prywatności użytkowników gier wideo. Analizie poddano również stosowanie zasad ochrony
danych osobowych w związku z obowiązkiem ustanowienia systemu zgłaszania nieprawidłowości na podstawie dyrektywy o ochronie sygnalistów. Przedstawiono także szczególne wyzwania dla ochrony interesów podmiotów danych, jakie
wynikają z tzw. algorytmizacji przetwarzania danych osobowych.
Druga część poświęcona jest aktualnym problemom cyberbezpieczeństwa. Pandemia COVID-19 wymusiła wykonywanie obowiązków pracowniczych w modelu pracy zdalnej. Wiążą się z tym szczególne zagrożenia dotyczące bezpieczeństwa funkcjonowania przedsiębiorstw. Autorzy dokonali w związku z tym oceny, czy dotychczasowe przepisy w tym zakresie są wystarczające. Analizie poddano również przepisy ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, m.in. pod
kątem obowiązków prowadzenia odpowiedniej dokumentacji. Podjęto również próbę odpowiedzi na pytanie, czy i jak
korzystanie z usług chmurowych może pomóc w realizacji obowiązków regulacyjnych w obszarze cyberbezpieczeństwa.
Trzeci blok dotyczy problemów prawnych handlu elektronicznego. Omówione zostały elementy unijnej strategii
Jednolitego Rynku Cyfrowego ( JRC), istotne dla szeroko rozumianego sektora e-commerce. Dotyczy to zarówno już
uchwalonych aktów prawnych, jak i tych nad którymi trwają jeszcze prace legislacyjne. Dla szeroko rozumianego handlu
elektronicznego ważne znaczenie ma wprowadzenie od 1.7.2020 r. odrębnego trybu orzekania w sprawach własności intelektualnej. Tej nowej regulacji poświęcono jeden z artykułów.
W czwartej część skoncentrowano się na problematyce prawnej różnych aspektów korzystania z innowacji. Dotyczy to
m.in. sztucznej inteligencji (SI), chmury obliczeniowej oraz aut autonomicznych. Autorzy zwrócili uwagę na znaczenie
takich elementów jak przejrzystość systemów SI, czy wykorzystanie koncepcji privacy by design przy rozwoju narzędzi opartych na SI. Omówiono również problem ewentualnego przyznania wytworom SI ochrony prawnoautorskiej. W związku z dynamicznym rozwojem korzystania z chmury obliczeniowej zwrócono uwagę na ryzyko uzależnienia się klienta od
dostawcy usług (vendor lock-in), przedstawiając mechanizmy kontraktowe, które to zagrożenie mogą ograniczyć. Omówiono również nowe inicjatywy regulacyjne dotyczące tzw. pojazdów autonomicznych i połączonych. W ramach tego bloku
opisano też wpływ nowych technologii na kształtowanie warunków pracy, a także poddano analizie instrumenty prawne
odpowiadające za tworzenie prawa innowacji finansowych (FinTech). Szczególnym zastosowaniem innowacji (technologii) jest ich wykorzystywanie do przeprowadzenia zdalnych rozpraw arbitrażowych, której to problematyce poświęcono
odrębny artykuł.
Piąta część dodatku opisuje aktualne problemy prawa Internetu i mediów. Pandemia COVID-19 stała się katalizatorem
wdrażania idei paperless. Wiążą się z tym, opisane w jednym z artykułów, inicjatywy ustawodawcze mające na celu poszerzenie możliwości korzystania z komunikacji elektronicznej w indywidualnych sprawach administracyjnych i działalności
w tym zakresie organów administracji publicznej. W tym bloku omówiono także przepisy obowiązującego od 12.7.2020 r.
rozporządzenia o pośrednikach internetowych, a także inne jeszcze regulacje prawa Internetu i mediów, których uchwalenie planowane jest do końca 2020 r. Zaliczyć do nich należy przepisy nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji oraz
ustawy – Prawo komunikacji elektronicznej. W przypadku pierwszego z tych aktów prawnych, szczególnym wyzwaniem
regulacyjnym jest, poddane odrębnej analizie, zagadnienie różnicowania prawnego podmiotów działających na rynku:
radia, telewizji, serwisów VOD oraz internetowych platform umożliwiających udostępnianie treści audiowizualnej. Jeżeli
chodzi o Prawo komunikacji elektronicznej, to istotne znaczenie praktyczne ma analiza wprowadzonych do niego dodatkowych – w stosunku do dyrektywy o Europejskim kodeksie łączności elektronicznej – obowiązków w relacjach przedsiębiorcy z odbiorcą usług komunikacji elektronicznej. Analizie poddano również nowy problem prawa mediów, jakim jest
technologia dynamicznego wstawiania reklam w telewizji linearnej (ang. Dynamic Ad Insertion, DAI). Odrębnie omówiono także problematykę przedsprzedaży praw do produkcji audiowizualnych jako istotnego źródła finansowania produkcji filmowych i ewentualnych ograniczeń w tym zakresie wynikających z zasady terytorialności w prawie autorskim. Wraz
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z rozwojem platform serwisów społecznościowych, coraz bardziej aktualne staje się pytanie o odpowiedzialność ich administratorów za treści tworzone przez użytkowników (user generated content). W jednym z artykułów opisano w związku
z tym trendy legislacyjne dotyczące odpowiedzialności pośredników internetowych.
Szósta część dodatku poświęcona jest szczególnym zagadnieniom prawnym związanym ze stosowaniem prawa IT. W jednym z artykułów autorzy opisali problematykę wad programów komputerowych i ich wpływu na uprawnienia stron umów
wdrożenia IT. Analizie poddano również element oryginalności programu komputerowego jako przesłanki jego ochrony
na gruncie prawa autorskiego, a także zagadnienie dopuszczalności dokonywania przez uprawnionego nabywcę dekompilacji całości lub części programu komputerowego w celu poprawienia występujących w nim błędów. Ten ostatni problem
stał się kanwą do skierowania do Trybunału Sprawiedliwości pytania prejudycjalnego w sprawie Top Systems przeciwko
Królestwu Belgii, C-13/20.
Partnerem merytorycznym dodatku jest Stowarzyszenie Prawa Nowych Technologii (SPNT), zrzeszające 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, rekordowa jeśli chodzi o ilość opracowanych artykułów, publikacja znakomicie wkomponowuje się w cel
funkcjonowania SPNT.
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