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Szanowni Państwo, 

chcielibyśmy zaproponować Państwu spotkanie w formie interaktywnych warsztatów poświęconych aspektom 
prawnym Przemysłu 4.0. Oferujemy sześć tematów do wyboru. Mogą Państwo skorzystać nieodpłatnie 
z jednego wybranego warsztatu.  

Oferujemy następujące tematy do wyboru:  

 Cyberbezpieczeństwo 
 Wszystko to IoT 
 Big Data, paliwo XXI wieku 
 Odpowiedzialność dostawcy automatyki i oprogramowania 
 Umowy Agile 
 Usługi świadczone w chmurze a RODO 

Podczas każdego warsztatu zwięźle prezentujemy wiedzę, kładąc nacisk na jej praktyczne zastosowanie. 
Podsumowanie warsztatów stanowi wspólna analiza przypadku, dająca możliwość zastosowania w praktyce 
poznanych zagadnień podczas przygotowywania rozwiązania. Wszystkie warsztaty trwają ok. 90 minut.  

Pomysł warsztatów wynikł z chęci wyjścia naprzeciw Państwa potrzebom uzupełniania wiedzy z zakresu 
digitalizacji w przyjaznej i kameralnej atmosferze. Intensywny rozwój nowych technologii, a w szczególności 
technologii przełomowych (ang. disruptive technologies), które rewolucjonizują całe sektory gospodarki, 
sprawia, iż nikt nie może pozostać obojętnym wobec digitalizacji. Niewłączenie się w digitalizację, to jak 
wyskoczenie z jadącego pociągu.  

W naszym rozumieniu digitalizacja powinna służyć optymalnemu wykorzystaniu potencjału cyfrowych zasobów 
organizacji, poprzez zastosowanie rozwiązań informatycznych. Nie jest to jednorazowe wydarzenie, lecz 
strategia i proces. Dlatego jak każda strategia, również digitalizacja powinna zostać właściwie przygotowana 
i przeprowadzona na wszystkich poziomach organizacji – w tym na poziomie prawnym. Wymaga to stałego 
kształcenia się i uzupełniania wiedzy, również o aspekty prawne nowych technologii, stając się tym samym 
wyzwaniem również dla prawników. 

Warsztaty są czasem, w którym możemy podzielić się z Państwem naszą wiedzą prawniczą na temat 
digitalizacji, ale również, w którym to Państwo mogą zadać nam pytania oraz przedstawić potrzeby 
i oczekiwania w zakresie obsługi prawnej związane konkretnie z prowadzonym biznesem.  

Mamy nadzieję na owocną współpracę. 

Z wyrazami szacunku, 

Zespół kancelarii Noerr 

Przemysł 4.0 w Niemczech

Nasi koledzy z niemieckich biur Noerr uczestniczą w budowaniu niemieckiego 
Przemysłu 4.0, aktywnie wspierając przedsiębiorców we wdrażaniu 
nowoczesnych rozwiązań z zakresu nowych technologii: Big Data, IoT, sztuczna 
inteligencja,np.: 
projekt digital farming:  
https://www.noerr.com/en/newsroom/PressReleases/noerr-advises-baywa-
subsidiary-farmfacts-on-digital-farming-alliance.aspx 

Jako kancelaria wpływają również na kształt prawa poprzez wspólne 
inicjatywy z BDI (niem. Bundesverband der Deutschen Industrie, Federalny 
Związek Niemieckiego Przemysłu) – raport Przemysł 4.0 
https://www.noerr.com/de/landingpages/anmeldung/rechtsgutachten-
digitalisierung.aspx
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PROPOZYCJE TEMATÓW: 

1. CYBERBEZPIECZEŃSTWO 

DLACZEGO WARTO?
W cyfrowym świecie cyberbezpieczeństwo ma fundamentalne znaczenie. Jak 

podaje firma Schneider Electric, lider cyfrowej transformacji, tylko w ostatnich 

trzech latach odnotowano wzrost cyberataków przemysłowych o 2100% 

W przypadku bezpieczeństwa przedsiębiorstw z branży spożywczej, cyberataki są 

jeszcze groźniejsze, jako że dotyczą bezpieczeństwa żywności.  

JAKIE ZAGADNIENIA?
Podczas warsztatów zajmiemy się: 

 wybranym regulacjom prawnym i standardom dotyczącym 

cyberbezpieczeństwa, 

 zapewnieniu bezpieczeństwa informacji w umowach z dostawcami, 

 audytom bezpieczeństwa, 

 zasadom reagowania na incydenty bezpieczeństwa. 

Warsztat zakończy wspólna analiza przypadku, w którym znajdą zastosowanie 

poznane zagadnienia prawne. 

2. WSZYSTKO TO IoT

DLACZEGO WARTO?
Internet Rzeczy (IoT) to jeden z najbardziej perspektywicznych obszarów rozwoju 

rynku ICT. Przewiduje się, iż w perspektywie najbliższych trzech lat IoT obok sztucz-

nej inteligencji będzie głównym nośnikiem transformacji cyfrowej i społecznej w 

praktycznie wszystkich  sektorach gospodarki. Przemysł 4.0, smart cities, e-health – 

wszystkie te popularne w ostatnich latach obszary łączy zastosowanie IoT.

JAKIE ZAGADNIENIA?
Podczas warsztatów przyjrzymy się m.in. : 

 złożonej strukturze relacji umownych w projektach IoT – umowa z dostawcą 

usług telekomunikacyjnych, umowa z dostawcą rozwiązań chmurowych, 

umowa z dostawcą urządzeń i oprogramowania, 

 odpowiedzialności za bezpieczeństwo oraz cyberbezpieczeństwo rozwiązań IoT, 

 kwestii własności danych generowanych w ramach IoT,  

 ochronie danych osobowych i prawie do prywatności na etapie przygotowania 

rozwiązania IoT i później podczas jego eksploatacji. 

Warsztat zakończy wspólna analiza przypadku, w którym znajdą zastosowanie 

poznane zagadnienia prawne. 

NOERR: zespół, który z pasją śledzi nowe trendy technologiczne i stale się kształci
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3. BIG DATA, PALIWO XXI WIEKU 

DLACZEGO WARTO?
Dane są często określane mianem paliwa XXI wieku.  

Podczas prowadzenia działalności przedsiębiorcy generują miliony danych.  

Umiejętne wykorzystanie danych, to ogromne oszczędności.  

Chociaż przedsiębiorcy wciąż mają problem z monetyzacją zasobów danowych 

i niespełna 20% większych polskich przedsiębiorców korzysta z analityki Big Data, 

liczba takich firm będzie rosnąć. 

JAKIE ZAGADNIENIA?
Podczas warsztatów zajmiemy się: 

 własnością i dostępem do danych z rozróżnieniem na dane osobowe 

i nieosobowe, 

 zasadami przetwarzania danych osobowych oraz szczególnymi operacjami 

z  wykorzystaniem danych – targetowaniem i profilowaniem, 

 bezpieczeństwem danych, w tym bezpieczeństwem danych osobowych – 

pseudonimizacją i anonimizacja, 

 przymiarkami do regulacji zasad korzystania z danych na poziomie UE. 

Warsztat zakończy wspólna analiza przypadku, w którym znajdą zastosowanie 

poznane zagadnienia prawne. 

4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ DOSTWCY AUTOMATYKI I OPROGRAMOWANIA

DLACZEGO WARTO?
Zgodnie ze starym porzekadłem „umowy pisze się na złe czasy”. Negocjując 

i zawierając umowę z dostawcą, warto jest przyjrzeć się bliżej zakresowi 

obowiązków dostawcy i zasadom jego odpowiedzialności. Dobrze jest wiedzieć, 

jakie możliwości daje w tym zakresie prawo i jaka jest przyjęta praktyka rynkowa 

w tym zakresie. 

JAKIE ZAGADNIENIA?
Podczas warsztatów przyjrzymy się : 

 przepisom dotyczącym odpowiedzialności dostawcy, 

 stosowanym w obrocie ograniczeniom odpowiedzialności, 

 odpowiedzialności za odpowiednią jakość usług oraz karom umownym,  

 odpowiedzialności za bezpieczeństwo informacji oraz za naruszenie praw 

własności intelektualnej. 

Warsztat zakończy wspólna analiza przypadku, w którym znajdą zastosowanie 

poznane zagadnienia prawne.

NOERR: korzystamy z wiedzy i doświadczeń czołowych firm technologicznych
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5. UMOWY AGILE

DLACZEGO WARTO?
Agile zapewnia większą elastyczność w projektach, a wypracowane wspólnie przez 

dostawcę i klienta rozwiązanie lepiej odpowiada potrzebom klienta.  

Wyzwaniem dla prawników jest nadanie współpracy odpowiednich ram umownych, 

przy zachowaniu równowagi interesów stron. Dotyczy to w szczególności 

odpowiedniego zabezpieczenia interesów klienta, który nie ma doświadczenia 

w prowadzeniu projektów wg metodyki agile.  

JAKIE ZAGADNIENIA?
Podczas warsztatów zajmiemy się: 

 podziałem ryzyka i odpowiedzialności pomiędzy dostawcę i klienta,

 ustaleniem zasad wynagrodzenia,

 wyjściem z umowy,

 prawami autorskimi.

Warsztat zakończy wspólna analiza przypadku, w którym znajdą zastosowanie 

poznane zagadnienia prawne.

6. NOWE OBOWIĄZKI W ZAKRESIE CYBERBEZPIECZEŃSTWA 

DLACZEGO WARTO?
Chmura od lat należy do kanonu technologii z ogromnym potencjałem i świetlaną 

przyszłością.  

Licznym korzyściom ekonomicznym towarzyszy niemniejsza liczba zagadnień 

prawnych podyktowanych bezpieczeństwem oraz ochroną danych osobowych.  

Niebagatelne znaczenie ma również fakt, iż większość dostawców rozwiązań 

chmurowych wywodzi się z USA. 

JAKIE ZAGADNIENIA?
Podczas warsztatów zajmiemy się: 

 wpływem RODO na usługi świadczone w chmurze, 

 zasadami powierzenia przetwarzania danych osobowych dostawcy usługi oraz 

wyodrębnieniem odpowiedzialności administratora danych i dostawcy usługi, 

 transferowi danych osobowych poza EOG, 

 innym postanowieniom umownym z dostawcą usług.

Warsztat zakończy wspólna analiza przypadku, w którym znajdą zastosowanie 

poznane zagadnienia prawne.

NOERR: prezentujemy intedyscyplinarne podejście do doradztwa, dysponując certyfikatami i wie-
dzą z zakresu: Agile PM Foundation, Prince2 Foundation, ITIL Foundation, ISO 27001 
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PROWADZĄCY WARSZTATY: 

dr Agnieszka Besiekierska, LL.M.  
Adwokat, Counsel  
+48 22 395 7668  
Agnieszka.Besiekierska@noerr.com

Dr Agnieszka Besiekierska posiada kilkanaście lat 
praktyki zawodowej w zakresie obsługi zagadnień 
związanych z prawem własności intelektualnej, danymi 
osobowym, projektami IT i telekomunikacyjnymi. 
Wspierała klientów w dużych pionierskich projektach 
JV i M&A, a także zapewniała bieżące doradztwo 
operacyjne. 
Prezentuje interdyscyplinarne podejście w zakresie 
doradztwa: posiada certyfikaty z zakresu zarządzania 
projektami oraz usługami IT (Prince2 Foundation oraz 
ITIL Foundation). 
W ramach praktyki Digital Business, którą kieruje, jej 
rola polega na zapewnieniu kompleksowego wsparcia 
prawnego dla naszych klientów w procesie digitalizacji 

Specjalizacja:
 Umowy IT  
 Prawo autorskie 
 Handel elektroniczny 
 Prawo telekomunikacyjne 

Marta Walędziak-Skowrońska  
Radca prawny, Senior Associate  
+48 22 3788503  
marta.waledziak-skowronska@noerr.com  

Marta Walędziak-Skowrońska posiada ponad 
dwunastoletnie doświadczenie zawodowe z zakresu 
prawa pracy, prawa zabezpieczeń społecznych, prawa 
ochrony danych i własności intelektualnej, jak i w 
prowadzeniu postępowań sądowych i mediacyjnych. 
Jest ekspertem w zakresie outsourcingu i optymalizacji 
kosztów zatrudnienia, transferu pracowników, 
restrukturyzacji i grupowych zwolnień.  
Brała udział w licznych transakcjach due diligence 
i M&A, w tym w dwóch połączeniach dużych polskich 
banków. Posiada bogate doświadczenie z zakresu 
prawa ochrony danych osobowych, obejmujące audyty 
bezpieczeństwa przetwarzania danych. 

Specjalizacja:
 prawo pracy 
 outsourcing & ochrona danych 

 postępowania sądowe, arbitrażowe oraz al-
ternatywne rozwiązywanie sporów
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WYBRANI EKSPERCI PRAWNI Z BRANŻY SPOŻYWCZEJ:

Ludomir Biedecki
Radca prawny, Associated Partner  
+48 22 378 8510  
Ludomir.Biedecki@noerr.com

Ludomir Biedecki jest partnerem współzarządzającym działem 
Corporate/M&A oraz Banking & Finance w warszawskim biurze 
Noerr. Regularnie doradza przy transakcjach łączenia, nabywa-
nia lub sprzedaży spółek, zorganizowanych części przedsię-
biorstw bądź aktywów, tworzenia joint-ventures czy innych 
form współpracy biznesowej, dotyczących spółek publicznych 
czy prywatnych, czy to na rynku krajowym czy w strukturach 
transgranicznych. Posiada bogate doświadczenie w dziedzinie 
rynków kapitałowych (IPO, emisje obligacji, programy opcji 
menedżerskich, wezwania na akcje, squeeze-out, delisting). 
Jego specjalizacja obejmuje również finansowanie i restruktu-
ryzację majątkową, w tym sekurytyzację i subpartycypację. 

Specjalizacja:
 papiery wartościowe & rynki kapitałowe 
 prawo korporacyjne / fuzje i przejęcia 
 bankowość & finanse  
 restrukturyzacje & upadłości

Rafał Kozłowski 
Radca prawny, Senior Associate  
+48 532 854 183  
rafal.kozlowski@noerr.com  

Rafał Kozłowski doradza polskim i zagranicznym inwestorom, 
założycielom oraz innym sprzedającym przy transakcjach 
dotyczących akcji/udziałów spółek lub aktywów. Jest 
doświadczonym prawnikiem transakcyjnym posiadającym 
szeroką wiedzę z zakresu fuzji i przejęć, zarówno w sektorach 
tradycyjnych gospodarki jak i w sektorze nowych technologii. 
Rafał doradza również klientom m.in. w związku z 
finansowaniem przedsięwzięć oraz ochroną danych 
osobowych. 

Specjalizacja:
 prawo korporacyjne / fuzje i przejęcia 
 private equity & venture capital  
 papiery wartościowe & rynki kapitałowe 
 IT, outsourcing & ochrona 

Wybrane projekty:

• Doradztwo na rzecz jednej z największych polskich grup kapitałowych działających w branży mięsnej, w licznych 
transakcjach M&A oraz w ramach ofert publicznych 

• Doradztwo na rzecz spółki portfelowej globalnego banku inwestycyjnego w związku z nabyciem producenta z branży 
spożywczej 

• Doradztwo na rzecz zagranicznego funduszu private equity w związku z polskimi aspektami sprzedaży producenta z 
branży spożywczej  

• Doradztwo na rzecz wspólników producenta z branży spożywczej w związku ze sprzedażą większościowego pakietu 
akcji na rzecz funduszu private equity
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NOERR – wiodąca europejska kancelaria prawna

Dzięki zespołowi znakomitych profesjonalistów Noerr pomaga opracować i wdrożyć rozwiązania dla 
najbardziej skomplikowanych kwestii prawnych. Ponad 500 prawników i doradców w 16 biurach, 
zawsze kieruje się jednym celem: sukcesem klienta.  

BIURO WARSZAWSKIE

Od ponad 26 lat doradzamy przedsiębiorcom i inwestorom w ich działalności w Polsce oraz polskim 
spółkom planującym rozszerzenie działalności na Europę Środkowo-Wschodnią, a także 
podmiotom już obecnym w tym regionie. Warszawskie Biuro Noerr to ponad 30 prawników, w tym 
sześciu Partnerów,  dwóch Senior Counsel oraz dwóch Counsel. 

NASZE USŁUGI:
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