PRAWO AUTORSKIE I PRAWO DO OCHRONY
WIZERUNKU
Aktualne przepisy, interpretacja i praktyczne ich stosowanie
Kompetencje zdobyte na szkoleniu umożliwią:
 Wykonywanie, publikowanie i korzystanie z materiałów zawierających wizerunek
osób zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO
 Rozumienie terminów: wolne licencje, domena publiczna oraz pojęć: plagiat,
inspiracja, opracowanie itp.
 Odpowiedzialne i właściwe korzystanie z zasobów Internetu oraz utworów
pozyskanych z innych źródeł
 Właściwe korzystanie ze swoich praw i obowiązków w kontaktach z mediami.
Tematyka:
1. Wizerunek w prawie autorskim i innych przepisach prawa
 wizerunek – wymóg zgody i jej forma oraz wyjątki od reguły
 wykorzystanie fotografii/filmów z miejsc publicznych – ryzyko naruszenia prawa
do ochrony wizerunku;
 co się zmieniło po wejściu RODO ? Wizerunek jako dane osobowe, nowe zasady
korzystania z monitoringu;
 wykorzystanie wizerunku dyrektora, pracowników szkoły i uczniów przez
dziennikarzy w prasie
2. Ryzyko naruszenia praw autorskich i praw pokrewnych, dozwolony użytek
 wykorzystanie przez uczniów/pracowników utworów zgodnie z prawem, kiedy
można naruszyć czyjeś prawa autorskie?
 dozwolony użytek utworów w oświacie - definicja, zakres
 inspiracja cudzym utworem, utwór zależny, plagiat – różnice, odpowiedzialność
prawna, praktyczne przykłady
3. Umowy - nabycie praw do korzystania z utworów, przeniesienie praw autorskich
 pola eksploatacji – definicja, prawidłowe ich wyznaczenie
 sposób i zakres korzystania z praw nabytych w umowach
 istotne klauzule prawne w umowach
 prawa pracodawcy do utworu pracowniczego. Umowa o pracę, a zakres
korzystania
z utworu.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Adresaci:
Czas trwania:

dyrektorzy i wicedyrektorzy placówek oświatowych, osoby
zainteresowane tematem
6 godzin dydaktycznych

Termin i miejsce:

SZCZECIN
KOSZALIN
POZNAŃ

2.04.2020 r.
7.04.2020 r.
28.04.2020 r.

godz. 10.00 - 15.00
godz. 10.00 - 15.00
godz. 10.00 - 15.00

Cena:

349 zł brutto (cena obejmuje: szkolenie, e-materiały szkoleniowe,
zaświadczenie o udziale w szkoleniu, serwis kawowy)

Osoba prowadząca: MAREK GRĄBCZEWSKI - prawnik, specjalista z ponad
dwudziestoletnim doświadczeniem w zakresie prawa własności intelektualnej, szczególnie
prawa autorskiego i praw pokrewnych. Zajmuje się ochroną danych osobowych w szkołach
jako inspektor ochrony danych. Absolwent Wydziału Prawa US, ukończył prestiżowe studia
podyplomowe w zakresie praw własności intelektualnej na Uniwersytecie Jagiellońskim
w Krakowie (Instytut Prawa Własności Intelektualnej). Prowadzi liczne szkolenia dla
różnych grup zawodowych i przedstawicieli samorządów: szkolił m.in. przedstawicieli uczelni
wyższych, Kancelarii Sejmu i Senatu RP, doradza instytucjom kultury, jednostkom samorządu
terytorialnego, twórcom, artystom i wykonawcom muzycznym, animatorom kultury,
wydawcom.

Zgłoszenia na stronie www.empiria.edu.pl,
zakładka ZGŁOSZENIA na szkolenia otwarte

