
ZAPROSZENIE NA ŚNIADANIE PRAWNE

6 MIESIĘCY NOWEGO PRAWA KONSUMENCKIEGO

Spotkanie odbędzie się w biurze kancelarii DZP w Warszawie (Rondo ONZ 1, piętro 21) 

25 czerwca (czwartek) w godzinach 9:00 - 12:00

Dokładnie 6 miesięcy po wejściu w życie nowego Prawa Konsumentów omówimy 
następujące tematy:
� Umowy zawierane przez telefon. 
� Kontrowersje wokół definicji trwałego nośnika.� Kontrowersje wokół definicji trwałego nośnika.
� Przegląd decyzji Prezesa UOKiK z 2015 r. w sprawach związanych z ochroną 

zbiorowych interesów konsumentów.
� Ogólna ocena funkcjonowania nowych przepisów.
� Propozycje dalszej harmonizacji prawa konsumenckiego w Strategii Jednolitego 

Rynku Cyfrowego Komisji Europejskiej.

Zachęcamy do przesłania pytań lub problemów szczególnie Państwa interesujących.

Serdecznie zapraszamy! 

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, przewidujemy udział maksymalnie 2 osób z każdej firmy.
Udział w seminarium jest możliwy po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia przez organizatora. 

RSVP:

Prosimy o potwierdzenie 
udziału do 18 czerwca 

e-mail: konferencje@dzp.pl

Udział w spotkaniu jest 

bezpłatny.



ZAPRASZAJĄ

dr Aleksandra Auleytner| Radca prawny | Partner
Specjalista w prawach na dobrach niematerialnych, prawie autorskim, prawie własności 
przemysłowej, a także prawie nowych technologii oraz e-commerce. Doradza spółkom 
z branży technologicznej, agencjom reklamowym, stacjom telewizyjnym, producentom 
odzieży i żywności, spółkom prowadzącym sklepy internetowe.

Tadeusz Piątek | Radca prawny | Counsel

Doradca w zakresie prawa telekomunikacyjnego, IT i mediów, prawa własności 
intelektualnej, e-commerce, Internetu oraz prawa konkurencji. Reprezentował zarówno 
inwestorów, jak i usługodawców w wielu transakcjach, sporach regulacyjnych 
i handlowych. Jest na liście arbitrów rekomendowanych Sądu Arbitrażowego przy PKPP i handlowych. Jest na liście arbitrów rekomendowanych Sądu Arbitrażowego przy PKPP 
Lewiatan, Sądu Arbitrażowego przy KIG i w London Court of International Arbitration.

Wojciech Dziomdziora | Radca prawny | Counsel
Specjalista w zakresie prawa autorskiego, mediów, telekomunikacji i nowych technologii. 
Pracuje dla czołowych firm medialnych i telekomunikacyjnych. Doradza także firmom 
różnych branż prowadzącym sprzedaż  konsumentom towarów  i usług, w szczególności w 
zakresie sprzedaży internetowej. Jako ekspert Pracodawców RP oraz PIIT brał udział w 
pracach legislacyjnych nad Prawem Konsumenckim.

Jakub Kubalski| Associate

Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej badając prawne aspekty Internetu oraz 
innych mediów elektronicznych.  Specjalizuje się w prawie e-commerce. Doradza polskim 
i zagranicznym spółkom telekomunikacyjnym i specjalizującym się w oprogramowaniu 
komputerowym. 


