Obsługa prawna sektora IT

KANCELARIA GESSEL
Kancelaria GESSEL oferuje wyspecjalizowaną pomoc prawną dla spółek z branży IT. Oferujemy usługi
doradztwa prawnego wszelkiego rodzaju podmiotom branży IT, w szczególności integratorom,
dystrybutorom oprogramowania i sprzętu, producentom oprogramowania, usługodawcom usług
świadczonych drogą elektroniczną, usługodawcom usług informatycznych, w tym usług serwisu
oprogramowania, serwisu sprzętu, szeroko pojętego outsourcingu usług informatycznych.
ZAKRES USŁUG
Kancelaria oferuje kompleksową, bieżącą obsługę prawną podmiotów, w tym:


przygotowywanie, opiniowanie, negocjacje umów IT:


sprzedaży sprzętu i oprogramowania, z uwzględnieniem sprzedaży w sieci
dystrybucyjnej, współpracy partnerskiej,



wdrożeń informatycznych,



serwisu oprogramowania i sprzętu,



outsourcingu usług informatycznych, w tym z uwzględnieniem szczególnych
wymogów wynikających z przepisów prawa oraz rekomendacji regulatorów rynku
(outsourcing bankowy, ubezpieczeniowy, finansowy),





przeniesienia autorskich praw majątkowych do programów komputerowych,



licencji programów komputerowych, open source, SAAS,



umowy depozytu kodów źródłowych;

pomoc prawną w zakresie przygotowania i realizacji projektów informatycznych, w tym
wsparcie prawne w zakresie tworzenia modelów biznesowych transakcji związanych z
oprogramowaniem,



doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych w ramach projektów IT, w tym m.in.
wsparcie ABI Klienta, przygotowywanie i negocjacje umów o powierzeniu przetwarzania
danych osobowych,



przygotowywanie i opiniowanie procedur przetargowych, wsparcie prawne zamawiającego
albo oferenta w ramach przetargów,



pomoc prawna w zakresie marketingu działalności IT,



obsługa sporów związanych z nienależytym wykonaniem lub niewykonaniem umów z zakresu
IT, naruszeniem praw autorskich,



audyty prawne IT,



szkolenia wewnętrzne z zakresu elementów prawa IT.
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ZESPÓŁ
Interdyscyplinarny zespół Kancelarii, dedykowany obsłudze podmiotów sektora IT: Członkowie
Zespołu posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej na rzecz wiodących
przedsiębiorstw z sektora IT, w tym na rzecz spółek publicznych. Świadczyli pomoc prawną w
projektach informatycznych realizowanych przez przedsiębiorstwa IT dla podmiotów z sektora
bankowo-finansowego, sektora energetycznego, sektora telekomunikacyjnego, mediów, podmiotów
publicznych i innych. Członkowie Zespołu IT obsługiwali wiele projektów o dużej wartości,
skomplikowanych pod względem prawnym, w tym również zawierających nowatorskie rozwiązania
prawne. Wspierali oni także Klientów na wszelkich etapach sporów. W skład zespołu wchodzą
specjaliści z różnych dziedzin prawa, między innymi:

Dorota Bryndal
Wspólnik, radca prawny - ekspert w zakresie prawa własności
intelektualnej, prawa pracy i prawa farmaceutycznego. Zajmuje się
również sprawami z zakresu przeciwdziałania czynom nieuczciwej
konkurencji, kontraktami menadżerskimi, problematyką mediów i
Internetu.

KONTAKT:
Dorota Bryndal
Wspólnik, radca prawny
tel.: +48 (22) 318-69-44
e-mail: d.bryndal@gessel.pl

Piotr Schramm
Wspólnik, adwokat – ekspert w zakresie postępowań sądowych,
transakcji

M&A,

procesów

restrukturyzacyjnych,

procesów

negocjacyjnych, obsłudze zagadnień i projektów specjalnych oraz
prawa międzynarodowego.

KONTAKT:
Piotr Schramm
Wspólnik, adwokat
tel.: +48 (22) 318-69-34
e-mail: p.schramm@gessel.pl
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Aldona Pietrzak
Wspólnik, radca prawny – ekspert w zakresie prawa spółek i rynku
kapitałowego. Specjalizuje się w obsłudze korporacyjnej spółek,
przygotowywaniu

prospektów

emisyjnych,

opinii

prawnych

i

dokumentów związanych z transakcjami kapitałowymi na rynku
publicznym

oraz

odpowiada

za

prace

zespołu

audytowego

przygotowującego analizy prawne przedsiębiorstw na potrzeby
transakcji kapitałowych.

KONTAKT:
Aldona Pietrzak
Wspólnik, radca prawny
tel.: +48 (22) 318-69-19
e-mail: a.pietrzak@gessel.pl

Marzena Kwaczyńska
Radca prawny, specjalizuje się w bieżącej obsłudze prawnej spółek
prawa handlowego sektora IT. Doradza przedsiębiorstwom świadczącym
usługi informatyczne dla instytucji finansowych oraz klientów z sektora
przemysłowego, energetycznego i budowlanego. Specjalizuje się w
prawie kontraktów handlowych, prawie własności intelektualnej w
szczególności w obszarze nowych technologii informatycznych.
Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w korporacyjnej obsłudze spółek
publicznych.

KONTAKT:
Marzena Kwaczyńska
Radca prawny
Tel. +48 22 318 69 66
e-mail:
m.kwaczynska@gessel.pl
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Dorota Szczęsnowicz-Kocięcka
Radca prawny, specjalizuje się w obsłudze prawnej sektora IT, w tym
projektów wdrożeń informatycznych oraz projektów związanych z
wykorzystaniem nowych technologii. Świadczy pomoc prawną w
zakresie prawa autorskiego oraz ochrony danych osobowych w ramach
projektów IT.
Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie świadczenia
pomocy prawnej na rzecz podmiotów gospodarczych branży IT.

KONTAKT:
Dorota Szczęsnowicz – Kocięcka
Radca prawny
Tel. +48 22 318 69 01
e-mail:
d.szczesnowicz@gessel.pl
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