Kybernetické právo
témy seminárov (sylaby)
1. Úvod do kybernetického práva
a) Pojem kyberpriestor
b) Zákon o elektronických komunikáciách
c) Správa internetu a doménové autority
2. Právo doménových mien
a) Registrácia a špekulatívna registrácia doménových mien
b) Formy cybersquattingu
c) Rozhodovanie sporov
3. Doménové spory a ich riešenie
a) Riešenie sporu súdnou cestou
b) Alternatívne riešenie sporu
c) UDRP
d) ADR na Slovensku
4. Elektronický obchod
a) Pôsobnosť zákona a smernice o elektronickom obchode
b) Poskytovateľ služieb informačnej spoločnosti a judikatúra Súdneho dvora EÚ
c) Všeobecné otázky zodpovednosti na internete
d) Zodpovednosť za vlastný obsah a zodpovednosť za cudzí obsah
e) Nekalé podmienky v online spotrebiteľských zmluvách
5. Zodpovednosť za porušovanie práv duševného vlastníctva na internete
a) Zodpovednosť sprostredkovateľov, internetové vyhľadávače a online platformy
b) Aktuálny vývoj na európskej úrovni
c) Prevenčná zakročovacia povinnosť
d) Vylúčenie zodpovednosti
e) Judikatúra Súdneho dvora EÚ
6. Použitie autorských diel na internete
a) Terminologické aspekty
b) Verejný prenos, sprístupňovanie verejnosti a pojem nová verejnosť
c) Hypertextové odkazy z pohľadu autorského práva
d) Judikatúra Súdneho dvora EÚ
7. Počítačové právo
a) Počítačový program ako predmet autorskoprávnej ochrany
b) Smernica o právnej ochrane počítačových programov
c) Modelové WIPO ustanovenia
d) Ochrana grafického užívateľského rozhrania, videohier, návodov a manuálov
e) Cloud computing z pohľadu práva
f) Judikatúra Súdneho dvora EÚ
8. Medzinárodné právo súkromné a internet
a) Princíp teritoriality vs. použitie predmetov ochrany na internete
b) Jurisdikcia
c) Rozhodné právo
9. E-kontraktácia, verejné licencie a otvorený prístup

a)
b)
c)
d)

E-kontraktácia
Pojem verejná licencia a jej typy
Význam a využitie otvoreného prístupu; Otvorené dáta
Otvorený prístup vo vede, vzdelávaní, kultúre a štátnej správe

10. Kybernetický trestný čin a kybernetická bezpečnosť
a) Kybernetický trestný čin; trestná činnosť proti počítaču a trestná činnosť s využitím
počítača
b) Kybernetická bezpečnosť
c) Identifikácia prevádzkovanej služby alebo prevádzkovateľa základnej služby
11. GDPR a ochrana osobných údajov na internete
a) Zásady ochrany osobných údajov v zmysle GDPR
b) Zákon o ochrane osobných údajov
c) Ochrana súkromia na internete, sociálne siete
d) Automatické spracovanie údajov a preventívne uchovávanie údajov (data retention)
e) Informácie verejného sektora (PSI re-use)
12. E-financie, vlastníctvo virtuálnych predmetov a online hazardné hry
a) Právna regulácia e-financií
b) Vlastníctvo virtuálnych predmetov
c) Online hazardné hry a judikatúra Súdneho dvora EÚ

