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OPIS 

Czy w internecie każdy jest anonimowy i może bezkarnie umieszczać obraźliwe treści na forach i 
portalach społecznościowych? Gdzie kończy się wolność wypowiedzi, a zaczyna celowe działanie na 
szkodę innych osób i podmiotów? Jak walczyć o dobre imię firmy i swoją prywatność w sieci? 

  
Przewodnik wyjaśnia problematyczne kwestie związane z ochroną praw przedsiębiorców i osób fizycznych w 
internecie. Zawiera przydatne wskazówki na temat walki z nieuczciwą konkurencją i zabezpieczania własności 
intelektualnej firmy. Na konkretnych przykładach tłumaczy, jak zażądać od właściciela portalu usunięcia 
obraźliwych treści i udostępnienia adresu IP komputera, z którego pochodzi wpis. Podpowiada, kiedy powiadomić 
o nadużyciu policję lub złożyć skargę do GIODO, a także jak uzyskać odszkodowanie lub zadośćuczynienie. 
  
W książce znajdują się odpowiedzi na wiele trudnych pytań: 

 Czy znany przedsiębiorca, urzędnik lub polityk może zażądać usunięcia z sieci informacji dotyczących jego 
wstydliwej przeszłości? 

 W jaki sposób walczyć z nieuczciwym wykorzystywaniem domen internetowych? 

 Czy można publikować zdjęcia osób bez zapytania ich o zgodę na publikację? 

 Jak chronić swoją prywatność na Facebooku, Instagramie, LinkedIn i Google+? 

 Jaką odpowiedzialność za treści publikowane w sieci ponoszą użytkownik, administrator i dostawca 
internetu? 

  
Przewodnik jest skierowany do wszystkich użytkowników internetu, przede wszystkim: przedsiębiorców i osób 
pełniących funkcje publiczne, pracowników działu marketingu, policjantów i prokuratorów prowadzących sprawy o 
naruszenie praw w internecie oraz prawników reprezentujących poszkodowanych w sieci. 

 

 

SPIS TREŚCI 

Spis treści 
Wykaz skrótów 
Wstęp 
 
Część 1. Jakie prawa mogą być naruszone przez działania w sieci? 

 
Wolność wypowiedzi 

autor wypowiedzi | prasa | polityk jako nadawca wypowiedzi 
adresat wypowiedzi | polityk jako adresat wypowiedzi 
osoby pełniące funkcje publiczne i osoby publiczne | przedsiębiorcy 
forum wypowiedzi | forma wypowiedzi | reklama | satyra i karykatura 

 
Cześć 

godność | dobre imię | znieważanie a zniesławienie 
forma bezprawnej aktywności | prawdziwość zarzutu 
prowokacja i retorsja | kryteria oceny | wypadki szczególne 

 
Prywatność 

prywatność osób publicznych | sposób naruszenia | cookies | big data | stalking 
 
Ochrona danych osobowych i prawo do bycia zapomnianym 

pojęcie danych osobowych | przetwarzanie danych | obowiązek informacyjny 
prawo do bycia zapomnianym | wyrok w sprawie Google Spain 
inne rozstrzygnięcia dotyczące usuwania „niewygodnych” odnośników 
kontrowersje wokół prawa do bycia zapomnianym 

 
Wizerunek 



czym jest wizerunek | kiedy wolno rozpowszechniać wizerunek 
zgoda na publikację wizerunku | wynagrodzenie za pozowanie 
wizerunek osób publicznych 

 
Ochrona dóbr osobistych osób prawnych 

nazwa i firma | odróżnialność firmy | firma wprowadzająca w błąd 
najczęstsze naruszenia | renoma | naruszenie dobrego imienia 
forma bezprawnej działalności | kryteria oceny | konsument czy konkurent 

  
Logo 

prawo ochronne na znak towarowy | uzyskanie prawa ochronnego 
na znak towarowy | ograniczenia prawa ochronnego 

 
Uczciwa konkurencja 

nieuczciwe wykorzystywanie domen internetowych 
cybersquatting i typosquatting | rejestrowanie domen i zakładanie profili 
zawierających „opinie” | nieuczciwe pozycjonowanie | metatagi 
keyword advertising | wordstuffing | linking i deep-linking | framing 

 
Prawa autorskie 

przedmiot prawa autorskiego | zasady ochrony autorskich praw osobistych 
zasady ochrony autorskich praw majątkowych | licencje Creative Commons 

 
Część 2. Kto może odpowiadać za naruszenie prawa przez działania w cyberprzestrzeni? 
Użytkownik 

 
Hosting provider 

wyłączenie odpowiedzialności za hosting 
odpowiedzialność względem content providera | aktywny monitoring 
zawiadomienie urzędowe | Delfi – źródło problemów 

 
Dostawca internetu 
 
Część 3. Jak dochodzić roszczeń? 

 
Poinformowanie hosting providera 

ustalenie numeru IP | ustalenie danych posiadacza numeru IP | dowody 
 
Jurysdykcja 

autonomiczne prawo cyberprzestrzeni | sprawy cywilne i gospodarcze 
sprawy karne 

 
Ochrona cywilna 

procedura | sąd właściwy do rozpoznania sprawy | pozew 
elementy dodatkowe | opłaty 

 
Roszczenia związane z ochroną dóbr osobistych 

niemajątkowe środki ochrony dóbr osobistych 
majątkowe środki ochrony dóbr osobistych 

 
Ochrona osób prawnych 

roszczenia związane z ochroną firmy 
roszczenia związane ze zwalczaniem nieuczciwej konkurencji 
roszczenia związane z ochroną własności intelektualnej 
kumulatywne dochodzenie roszczeń 

 
Ochrona karna 

przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego 
przestępstwa ścigane na wniosek 
przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego 
prywatny akt oskarżenia | właściwy sąd | skarga na policji 
przejęcie sprawy przez prokuratora | uprawnienia pokrzywdzonego 

 
Drogi alternatywne 

GIODO i postępowanie sądowoadministracyjne | skorzystanie 
z prawa do bycia zapomnianym | praktyka Google | praktyka Bing 



 
Prewencja 
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