Úvod do práva informačných a komunikačných technológií
témy seminárov (sylaby)
1. Nové technológie a právo
a) Nové technológie a vplyv na právo
b) Internet a vplyv na právo
c) Predmet práva informačných a komunikačných technológií
d) Terminologické aspekty
e) Právna úprava
2. Internet a jeho správa
a) Správa doménového systému a doménové autority
b) Registrácia doménových mien
c) Pravidlá menného priestoru
3. Právo na súkromie a internet
a) Cookies a právo na súkromie
b) Fotografie na internete a systémy street view
c) Vyhľadávače a právo na súkromie
d) Big Data
4. Ochrana osobných údajov na internete
a) Zásady ochrany osobných údajov v zmysle GDPR
b) Zákon o ochrane osobných údajov
c) Dohľad nad ochranou osobných údajov
d) Metodiky Úradu na ochranu osobných údajov
5. Zmluvy online, obchodovanie na internete a e-commerce
a) Uzatváranie zmlúv prostredníctvom komunikácie na diaľku
b) Spotrebiteľské a adhézne zmluvy
c) Osobitné aspekty spotrebiteľských zmlúv pri predmetoch duševného vlastníctva
6. Internetová reklama
a) Internetová reklama a jej právna regulácia
b) Formy internetovej reklamy
c) Problematika cookies v rámci internetovej reklamy
7. Spam
a) Právna regulácia (zákon o reklame,
o elektronických komunikáciách)
b) Spam a elektronická pošta
c) Dohľad

zákon

o elektronickom

8. Predmety duševného vlastníctva na internete
a) Terminologické aspekty
b) Použitie, na ktoré sa vyžaduje súhlas (relevantné spôsoby použitia)
c) Hypertextové odkazy z pohľadu autorského práva
d) Judikatúra Súdneho dvora EÚ
9. Webové stránky, ich obsah, ochrana a hosting
a) Ochrana webových stránok
b) Obsah webových stránok a práva k obsahu
c) Zmluvy týkajúce sa webových stránok
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a zákon

10. Internetové vyhľadávače
a) Používanie kľúčových slov vo vyhľadávači
b) Metavyhľadávače a ochrana databáz
c) Ochrana osobných údajov
d) Zodpovednosť vyhľadávačov
11. Sociálne siete
a) Sprístupňovanie obsahu
b) User-generated content
c) Súkromie a osobné údaje
d) Pracovnoprávne aspekty
12. Porušenie práv na internete
a) Typy porušení práv na internete
b) Princíp teritoriality vs. použitie predmetov ochrany na internete
c) Jurisdikcia
d) Rozhodné právo

