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WPROWADZENIE

Wprowadzenie

 Szanowni Państwo,

w Państwa ręce oddajemy nr 3/2022 czasopisma C.H.Beck – kwartalnik pt. „Prawo Nowych Technologii”.

Metawersum jest zjawiskiem ściśle powiązanym z przetwarzaniem znacznych ilości informacji o użytkowni-
kach. Wiążą się z tym szczególne problemy związane ze stosowaniem przepisów RODO, o e-prywatności 
czy o cyberbezpieczeństwie. Ich analiza jest przedmiotem jednego z materiałów, zawartych w niniejszym 
numerze.

W dniu 30.5.2022 r. przyjęte zostało rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/868 w sprawie europejskiego za-
rządzania danymi i zmieniające rozporządzenie (UE) 2018/1724 (akt w sprawie zarządzania danymi). Rozporządzenie weszło w życie 
po upływie 20 dni od daty jego publikacji, a rozpoczęcie jego stosowania nastąpi 24.9.2023 r. Aktualnie trwają prace legislacyjne 
mające na celu przyjęcie przepisów krajowych służących stosowaniu DGA w polskim systemie prawnym. Jednym z ważnych obszarów 
regulowanych Aktem w sprawie zarządzania danymi jest status dostawców usług pośrednictwa danych oraz tzw. spółdzielni danych. 
Podmioty te, wraz z organizacjami altruizmu danych, tworzą nowy ekosystem dzielenia się danymi zarówno osobowymi, jak i nieoso-
bowymi. W jednym z artykułów zawartych w Kwartalniku omówiono koncepcję spółdzielni danych oraz usług pośrednictwa danych, 
ich defi nicje legalne oraz wymagania, jakie muszą spełniać dostawcy takich usług.

W dniu 19.10.2022 r. został uchwalony jeden z najważniejszych w ostatnich dwudziestu latach aktów prawnych z zakresu prawa 
Internetu, tj.  rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2022/2065 w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz 
zmiany dyrektywy 2000/31/WE (Akt o Usługach Cyfrowych). Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE 
27.10.2022 r. i weszło w życie 16.11.2022 r. Większość jego przepisów będzie natomiast obowiązywała od 17.2.2024 r. W niniejszym 
numerze dwa artykuły dotyczą tej „nowej konstytucji Internetu”, za jaką uchodzi Akt o Usługach Cyfrowych (AUC). Pierwszy poświęcony 
jest opisowi celów uchwalenia, zakresu stosowania oraz najważniejszych obowiązków dostawców usług pośrednich. Drugi dotyczy nato-
miast jednego z kluczowych obszarów regulacji Aktu o Usługach Cyfrowych, jakim są zasady wyłączenia odpowiedzialności dostawców 
usług pośrednich. Autorka dokonała w szczególności analizy różnic pomiędzy dotychczasowymi zasadami określonymi w dyrektywie 
UE nr 2000/31/WE o handlu elektronicznym oraz warunkami wyłączenia odpowiedzialności ustanowionymi w AUC.

Wizerunek człowieka jest dobrem osobistym, które szczególnie narażone jest na naruszenie w świecie wirtualnym. Warto w związku 
z tym pamiętać, że wizerunek człowieka, rozumiany jako poszczególne jego elementy (kształt twarzy, tęczówka oka, kształt ucha czy 
linie papilarne), może być zakwalifi kowany jako tzw. dana biometryczna. Legalne przetwarzanie wizerunku jako danych biometrycz-
nych zależeć będzie od wyraźnej zgody uprawnionego. Biorąc pod uwagę rozwój nowych technologii i popularność narzędzi, które 
pozwalają dzisiaj na łatwe uzyskanie danych biometrycznych, problematyka prawna ochrony na tej podstawie staje się coraz bardziej 
aktualna. Problematyka ta jest przedmiotem jednego z artykułów niniejszego numeru Kwartalnika. 

Zjawisko web scrapingu odnosi się do zestawu technik pozwalających użytkownikowi na automatyczne wyodrębnienie zawartości 
jednej lub więcej stron internetowych, przy użyciu skryptu lub programu, po to aby – po ich przekształceniu – wykorzystać je w innym 
kontekście. Związane są z tym szczególne problemy prawne, które zostały opisane z punktu widzenia francuskiego prawa autorskiego.

Jednym z najważniejszych trendów nowych technologii jest koncepcja realizacji idei inteligentnych miast (smart city). W numerze 
Autorzy przedstawiają tę koncepcję w polskiej rzeczywistości, wskazując również na korzyści oraz zagrożenia, jakie płyną z zastosowania 
koncepcji „smart city” w praktyce.

Zapraszam do lektury! 

adw. Xawery Konarski
Redaktor Naczelny

Partnerem merytorycznym Kwartalnika jest Stowarzyszenie Prawa Nowych Technologii, które zrzesza praw-
ników największych polskich i zagranicznych kancelarii, specjalizujących się w prawie nowych technologii. 
Celem działania Stowarzyszenia jest upowszechnianie wiedzy na temat regulacji prawnych oraz standardów 
w zakresie prawa nowych technologii, a także wspieranie działań dostosowujących w tym zakresie polskie prawo 
do prawa europejskiego i prawa międzynarodowego.


