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GŁÓWNE ZAGADNIENIA

 • Umowa SLA

 • Umowy IT

 • Prawa autorskie

 • Cloud computing

Umowy IT należą do kluczowych kontraktów związanych z informatyzacją przedsiębiorstwa. 
Regulują one kwestie dostarczania usług i stanowią wieloetapowy proces. Podczas konferencji 
Eksperci omówią:

 • konstrukcje prawne i problematykę umów SLA

 • metody wspomagające bezproblemowe wykonanie umów IT

 • umowy IT w orzecznictwie sądów polskich 

 • obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych poszczególnych stron umowy IT

 • postępowania dotyczące praw autorskich

 • regulacje w procesie adaptacji rozwiązań chmurowych

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W KONFERENCJI

GRUPA DOCELOWA

Konferencja skierowana jest w szczególności do:
 • Prawników wewnętrznych przedsiębiorstw
 • Prawników zainteresowanych tematyką prawa w branży IT 
 • Dyrektorów działu IT
 • Kierowników projektów informatycznych 
 • Właścicieli firm informatycznych 
 • Managerów IT 
 • Kierowników Wydziału IT 
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9:00  Rejestracja Uczestników; Poranna kawa

9:30   Umowy IT – zabezpieczenie interesów 
przedsiębiorcy
• Odpowiednie zdefiniowanie przedmiotu umowy IT 
• Metody wspomagające bezproblemowe wykonanie 

umowy IT – case studies
• Przykłady dokumentacji i zasady  odbiorów 

poszczególnych etapów prac przy umowach IT  
(rejestrowanie i dokumentowanie prac) 

• Skutki odstąpienia od umów – kwestie 
problematyczne w umowach IT

• Kiedy koszty powinien ponieść Wykonawca, a kiedy 
Zamawiający?

Magdalena Michalska, Radca Prawny, Magdalena Michalska 
Kancelaria Radcy Prawnego

11:00 Przerwa kawowa

11:30   Najczęściej popełniane błędy w umowach 
i wynikające z tego spory 
• Sporne kwestie w umowach IT
• Umowy IT w orzecznictwie sądów polskich – analiza 

rozstrzygnięć
• Co zrobić by minimalizować ryzyko sporów przed 

zawarcie umowy oraz w trakcie realizacji umowy?
• Spory sądowe w IT – co ma znaczenie? Jak się 

przygotować? 
• Niewykonanie oraz nienależyte wykonanie 

zobowiązań z umowy IT – odpowiedzialność stron
Agnieszka Wachowska, Partner, Radca prawny, Szef zespołu 
IT-Telco, Kancelaria Prawna Traple Konarski Podrecki 
i Wspólnicy

Joanna Jastrząb, Aplikant radcowski w zespole IT-Telco, 
Kancelaria Prawna Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

13:00 Przerwa na lunch 

14:00   Konstrukcje prawne i problematyka 
umów SLA
• Tworzenie SLA i jego konieczne elementy 

– stworzenie katalogu świadczonych usług
• Umowa SLA w chmurze – projekty wdrożeniowe 

chmury w przedsiębiorstwach
• Terminy usuwania błędów, dostępności rozwiązania 

i  wydajności świadczonych usług
• Korzyści utrzymania ciągłości działania procesu 

– zastrzeżenia w umowie SLA
Łukasz Czynienik, Senior Associate, Radca Prawny, 
Kancelaria DLA Piper

15:30 Zakończenie I dnia konferencji

9:00 Rejestracja uczestników, Poranna kawa 

9:30  Obowiązki w zakresie ochrony danych 
osobowych poszczególnych stron umowy IT
• Ochrona danych przy umowach IT – administrator 

vs. procesor
• Wymogi i zabezpieczenia danych przy tworzeniu 

umów IT
• Zmiany w umowach na powierzenie przetwarzania 

danych
Magdalena Michalska, Radca prawny, Magdalena Michalska 
Kancelaria Radcy Prawnego

11:00 Przerwa kawowa

11:30 Praktyki i regulacje dotyczące umów na 
korzystanie z oprogramowania

• Różnica pomiędzy przenoszeniem praw autorskich 
a licencją 

• Postanowienia licencyjne w praktyce IT
• Wzorcowe postanowienia dotyczące przenoszenia 

praw autorskich
• Prawa do kodów źródłowych
• Zabezpieczenia praw autorskich w praktyce
• Spory dotyczące naruszeń praw autorskich 

do oprogramowania 
Agnieszka Wachowska, Partner, Radca prawny, Szef zespołu 
IT-Telco, Kancelaria Prawna Traple Konarski Podrecki 
i Wspólnicy

Joanna Jastrząb, Aplikant radcowski w zespole IT-Telco, 
Kancelaria Prawna Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

13:00 Przerwa na lunch

14:00  Cloud computing – regulacje w procesie 
adaptacji rozwiązań chmurowych 
w kontekście prawnym i biznesowym 
• Modele cloud computingu: IAAS, PAAS, SAAS 

oraz ich znaczenie 
• Jak bezpiecznie przenieść się do chmury 

– wymagania prawne 
• Dane osobowe – zabezpieczenie w umowach ze 

szczególnym uwzględnieniem aspektów metodyki 
cloud 

• Zasady sporządzania umów na świadczenia usług 
Cloud Computingu 

• Przenoszenie praw autorskich w Cloud Computing
• Cloud computing – powierzanie i podpowierzenie 

danych osobowych do podmiotów utrzymujących 
chmurę 

Ewa Kurowska-Tober, Radca Prawny, Partner, Szef Zespołu 
Prawa Ochrony Własności Intelektualnej i Technologii, 
Kancelaria DLA Piper

15:30  Zakończenie konferencji; Wręczenie 
certyfikatów Uczestnikom

PROGRAM
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PRELEGENCI

ŁUKASZ CZYNIENIK
Senior Associate, Radca Prawny, Kancelaria DLA Piper  

Radca prawny, pracuje w warszawskim zespole prawa własności intelektualnej i nowych technologii (IPT). Na co dzień doradza klientom 
w zakresie prawnych aspektów technologii informatycznych (IT), zaawansowanych technologii, ochrony danych osobowych, mediów 
i telekomunikacji. Specjalizuje się w doradztwie w ramach złożonych i wielojurysdykcyjnych projektów realizowanych w branżach 
regulowanych, takich jak media i telekomunikacja, instytucje finansowe i ubezpieczeniowe. Świadczy usługi w zakresie opracowywania, 
analizowania oraz negocjowania umów i dokumentów dotyczących praw własności intelektualnej oraz technologii informatycznych 
(IT). Absolwent studiów podyplomowych Prawo Nowoczesnych Technologii na Akademii Leona Koźmińskiego oraz Letniej Szkoły Prawa 
IT, Downing College, Cambridge University. 

JOANNA JASTRZĄB
Aplikant radcowski w zespole IT-Telco, Kancelaria Prawna Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy  

W kancelarii uczestniczy w pracach zespołów IT-Telco oraz Prawa zamówień publicznych. Zajmuje się doradztwem prawnym dotyczącym 
branży IT dla zamawiających i wykonawców z sektora publicznego oraz prywatnego. Brała udział w wielu projektach dotyczących 
przygotowania i negocjowania umów IT – m.in. analitycznych, wdrożeniowych, serwisowych i licencyjnych. Posiada doświadczenie 
w przeprowadzaniu audytów prawnych umów IT, a także w przygotowywaniu i weryfikacji dokumentacji przetargowej na dostawy 
i usługi IT. Uczestniczyła z ramienia kancelarii w kilku dużych wdrożeniach kompleksowych systemów rozliczania 50% kosztów uzyskania 
przychodów dla spółek IT, zapewniając wsparcie na wszystkich etapach, w tym również w zakresie przygotowywania wniosków o wydanie 
indywidualnych interpretacji podatkowych. Jej zainteresowania obejmują szeroko pojęte prawo nowych technologii, ze szczególnym 

uwzględnieniem problematyki cyberbezpieczeństwa. Jest autorką artykułów w prasie specjalistycznej poświęconych problematyce prawnych zagadnień IT 
i danych osobowych, m.in.: Dane biometryczne – jak będą uregulowane w rodo (lipiec 2016), Świadczenie usług hostingowych – wybrane kwestie umowne 
(luty 2016) oraz, wspólnie z Agnieszką Wachowską, Agile i waterfall – wdrożenia systemów a postanowienia umowy („IT Professional”, maj 2016), Prawne 
aspekty reagowania na incydenty naruszenia cyberbezpieczeństwa („IT Professional”, październik 2017). Ukończyła z wyróżnieniem kierunek prawo na Wydziale 
Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie jest aplikantką III roku aplikacji radcowskiej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.
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EWA KUROWSKA-TOBER
Radca Prawny, Partner, Szef Zespołu Prawa Ochrony Własności Intelektualnej i Technologii, Kancelaria DLA Piper  

Ewa Kurowska-Tober jest partnerem i szefem Zespołu Prawa Własności Intelektualnej i Technologii w warszawskiej kancelarii DLA Piper 
Wiater sp.k. Jest radcą prawnym z ponad 15-letnim doświadczeniem. Od las specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych 
i prywatności. Doradza wiodącym polskim i zagranicznym spółkom odnośnie przetwarzania danych, w tym w ramach grup kapitałowych, 
zajmuje się transgranicznymi transferami danych, obrotem bazami, umowami o powierzenie przetwarzania. Wielokrotnie doradzała 
w postępowaniach przez GIODO, w tym odnośnie zatwierdzania wiążących reguł korporacyjnych i uzyskania zgody na transfer danych. 
Specjalizuje się we wdrożeniach wewnętrznych regulaminów, programach whistleblowingowych i procedurach compliance, przeprowadza 
audyty z zakresu ochronnych danych osobowych. Doradza w kwestiach związanych z przechowywaniem danych i dokumentacji zgodnie 

z wymogami prawa, a także wykorzystywaniem danych do celów marketingowych, profilowania i big data. Specjalizuje się w branżach o wysokim poziomie 
regulacji, łącząc profesjonalne doświadczenie w zakresie umów handlowych z głęboką znajomością spraw regulacyjnych. Ewa Kurowska-Tober jest także 
specjalistą w zakresie prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności prawa technologii,  prawa Internetu i branży e-commerce. Jest cenionym 
wykładowcą na konferencjach branżowych.



PRELEGENCI

AGNIESZKA WACHOWSKA
Partner, Radca prawny, Szef zespołu IT-Telco, Kancelaria Prawna Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

W kancelarii uczestniczy w pracach praktyki TMT, kierując zespołem IT-Telco. Specjalizuje się w problematyce prawnej nowych technologii 
i prawa autorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem branży IT, w tym również od strony podmiotów publicznych i zagadnień związanych 
z prawem zamówień publicznych w IT. Odpowiedzialna także za wsparcie prawne działalności operatorów telekomunikacyjnych oraz 
doradztwo z zakresu prawa telekomunikacyjnego. Brała udział w niemal stu projektach związanych z przygotowywaniem i negocjowaniem 
umów dotyczących IT, w tym wdrożeniowych, serwisowych, hostingowych, licencyjnych. Uczestniczyła w przeprowadzaniu wielu dużych 
i kompleksowych audytów umów dotyczących IT, w tym badających zakres uprawnień do oprogramowania. Doradza klientom w projektach 
związanych z inwestycjami w innowacje oraz infrastrukturę IT i telekomunikacyjną z wykorzystaniem środków unijnych oraz związanych 

z pomocą publiczną, w tym w strategicznych projektach dotyczących budowy i operowania sieciami szerokopasmowymi. Prelegentka na konferencjach, 
seminariach i szkoleniach. Autorka licznych publikacji branżowych oraz naukowych z zakresu prawa autorskiego, prawa autorskiego i prawnej ochrony 
programów komputerowych, a także zamówień publicznych w IT.

MAGDALENA MICHALSKA
Radca prawny, Magdalena Michalska Kancelaria Radcy Prawnego  

Specjalizuje się w doradztwie z zakresu ochrony praw własności intelektualnej i przemysłowej, w szczególności praw autorskich i praw 
pokrewnych, praw ochronnych na znaki towarowe. Przygotowuje i negocjuje umowy z zakresu IT&IP, w szczególności umowy wdrożeniowe 
(w tym w metodologii Waterfall czy Agile), umowy licencyjne na oprogramowanie, umowy serwisowe, umowy o depozyt kodów 
źródłowych. Reprezentuje klientów w sporach dotyczących naruszenia praw autorskich, popełnienia czynów nieuczciwej konkurencji, 
naruszenia dóbr osobistych oraz praw ochronnych na znaki towarowe przed krajowymi sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym. 
Prowadzi bieżącą obsługę klientów w zakresie ochrony danych osobowych – aktualnie w szczególności w zakresie wdrożenia RODO 
u przedsiębiorców. Posiada doświadczenie w sporach dotyczących naruszenia znaków towarowych poprzez rejestrację i używanie 

domen internetowych przed wyspecjalizowanymi sądami polubownymi ds. domen internetowych, w tym przed Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych 
przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji w Warszawie oraz przed Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Światowej Organizacji Własności Intelektualnej 
(WIPO Arbitration and Mediation Center). Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Radca 
prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. W 2017 r. ukończyła Studia Podyplomowe „Wykonywanie funkcji Administratora Bezpieczeństwa 
Informacji i Inspektora Ochrony Danych” na Instytucie Nauk Prawnych PAN w Warszawie. Doświadczenie zdobywała w jednej z renomowanych polskich 
kancelarii w Warszawie w dziale własności intelektualnej i procesów sądowych. Autorka publikacji z zakresu prawa własności przemysłowej, procedury cywilnej 
i ochrony danych osobowych.
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MMC Polska jest niezależnym organizatorem spotkań biznesowych w Polsce. Spółka organizuje 
szkolenia, konferencje i kongresy dedykowane specjalistom, kadrze menadżerskiej oraz zarządom 
wiodących firm w Polsce. Szkolenia  i  konferencje prowadzone są przez znanych praktyków, 
ekspertów posiadających wieloletnie doświadczenie w  swojej branży. Kongresy mają charakter 
międzynarodowy, skupiają pełną reprezentację rynku, zarówno firm, jak i administracji centralnej 
i  regulatora. MMC Polska organizuje również szkolenia zamknięte w pełni dopasowane do 
potrzeb klientów. Efektem organizowanych wydarzeń jest podniesienie kwalifikacji pracowników, 
zdobycie wiedzy praktycznej oraz zwiększenie przewagi konkurencyjnej. Współpracujemy m.in. 
z: Orange, T-Mobile, Play, Polkomtel, PKN ORLEN S.A, PGNiG, Tauron Polska Energia, Hawe SA, 
Emitel, KPMG, PwC, E&Y, Deloitte, UKE, URE, KNF, PKO BP, PEKAO SA, PZU, NBP, Asseco Poland, 
Intel, Comarch. W  skład Grupy MMC Polska wchodzi: MM  Conferences S.A., MMC Events oraz  
MMC Design.

ORGANIZATOR

ADRES WYDARZENIA

The Westin Warsaw
Al. Jana Pawła II 21
00-854 Warszawa

KONTAKT W KWESTII UCZESTNICTWA

Natalia Czarkowska
Senior Business Advisor
Business Advisory Department
tel.: 22 379 29 83
E-mail: n.czarkowska@mmcpolska.pl

KONTAKT DO PRODUCENTA

Izabela Witoń
Senior Project Manager
Product Specialist Supervisor
Workshops Department
tel: 48 22 379 29 48
i.witon@mmcpolska.pl
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