{ SOCIAL MEDIA
DLA KOGO
Szkolenie skierowane jest do wszystkich, którzy chcą zdobyć wiedzę na temat
tego, co wolno, a czego nie wolno wykorzystując social media w biznesie.
Do udziału zachęcamy przede wszystkim pracowników działów marketingów
oraz agencje reklamowe, dla których social media stanowią codzienne
narzędzie pracy.

O SZKOLENIU
Social media są niezastąpionym narzędziem budowania marki oraz kanałem
dystrybucji informacji o charakterze marketingowym. Z drugiej strony
niejednokrotnie wykorzystujemy je w sposób wykraczający poza dozwolone
prawnie działania, nawet nie wiedząc, że podejmowana aktywność grozi surowymi
sankcjami albo narusza prawa osób trzecich, chociażby pośrednio związanych
z naszą firmą bądź klientem. Podczas szkolenia zostaną omówione ramy prawne
marketingu w social media oraz wskazane ryzyka, które warto wziąć pod uwagę
planując różnego rodzaju akcje promocyjne. Otrzymają Państwo również
wskazówki, jakimi zasadami kierować się na co dzień, by prowadzić profil social
media w sposób możliwie najbardziej poprawny z punktu widzenia obowiązującego
prawa.

PROGRAM SZKOLENIA
1. Środowisko social media – ramy prawne, profil social media jako przedmiot
obrotu, konto na social media – jakie daje możliwości.
2. Reklama i promocja w social media – przykłady niedozwolonych
akcji promocyjnych, wykorzystanie botów w działalności marketingowej,
reklama produktów sensytywnych, o czym warto pamiętać współpracując
z influencerami.
3. Naruszenie praw osób trzecich – zasady linkowania, korzystanie
z kreatywności innych w ramach swojego profilu social media, wizerunek a post
w social media, odpowiedzialność za lajkowanie cudzych treści.

WYKŁADOWCY:
Katarzyna Ciepiela, Adwokat
Kancelaria Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy
W ramach działania w LSW poświęca się zagadnieniom prawa autorskiego
i dóbr osobistych. Jej zainteresowania koncentrują się między innymi na prawie
konkurencji, prawie reklamy, prawie mody i prawie medycznym. Doświadczenie
zdobywa również w zakresie arbitrażu handlowego.
Absolwentka Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła
również Szkołę Prawa Brytyjskiego organizowaną przez Uniwersytet
Warszawski we współpracy z fundacją Iuris Angliae Scientia oraz Szkołą Prawa
Amerykańskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywała w jednej
z warszawskich kancelarii oraz Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Katarzyna Lejman, Prawnik
Kancelaria Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy
Katarzyna specjalizuje się w prawie własności intelektualnej i w prawie
cywilnym. Doradza w zakresie prawa autorskiego, prawa znaków towarowych
i prawa konkurencji, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów związanych
z prowadzeniem e-biznesu i z reklamą. W obszarze jej praktyki mieszczą
się również zagadnienia związane z ochroną dóbr osobistych. Posiada
bogate doświadczenie w problematyce praw konsumenta, ze szczególnym
uwzględnieniem usług świadczonych na rzecz konsumentów za
pośrednictwem Internetu.
Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pod kierunkiem prof. dr. hab.
Janusza Barty obroniła pracę magisterską z zakresu ochrony dóbr osobistych
osób fizycznych przed naruszeniami wywołanymi publikacjami prasowymi.
Doświadczenie zawodowe zdobywała w renomowanych warszawskich
kancelariach specjalizujących się w prawie własności intelektualnej,
e-commerce i prawie procesowym.
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Koszt udziału:
600 zł dla członków SAR
950 zł dla firm niezrzeszonych

Zapewniamy
Materiały dydaktyczne
Pomoce naukowe
Kawa, herbata, ciastka

