
Unfair Competition & Compliance Law Portal

NEWSLETTER NR V/2018 (33), 30.10.2018, PORTAL PRAWA KONKURENCJI ISSN 2543 5663

Facebook LinkedIn Youtube

Szanowni Państwo,

w najnowszym wydaniu Newslettera UCLP nie mogło zabraknąć tematu istotnego z punktu widzenia prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji, czyli nowelizacji przepisów dotyczących ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, która weszła w życie 4 września 2018 r.

Przygotowaliśmy dla Państwa omówienie najistotniejszych zmian w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz w innych powiązanych aktach prawnych. 

W pierwszym z tekstów "Tajemnica przedsiębiorstwa po nowelizacji ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji" znajdą Państwo m.in. nową definicję tajemnicy przedsiębiorstwa oraz informację o tym, jakie działania i w jakich okolicznościach będą stanowić czyn nieuczciwej konkurencji. 

Natomiast w drugim tekście "Naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa - nowe roszczenia" skupiamy się  na kwestiach związanych z dochodzeniem roszczeń cywilnoprawnych z tytułu naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa i wprowadzonych ostatnio zmianach.

Dodatkowo w ramach cyklu "Kredyty frankowe" zapraszamy Państwa do obejrzenia najnowszej animacji poświęconej tematyce dochodzenia roszczeń w świetle aktualnego orzecznictwa sądowego. 

W przypadku pytań Redakcja Portalu UCLP pozostaje do Państwa dyspozycji.

Redaktor naczelny - Piotr R. Graczyk, Adwokat
Zastępca redaktora naczelnego - Anna Porębska, LL.M., Adwokat
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Tajemnica przedsiębiorstwa po nowelizacji ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

4 września 2018 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, która służy implementacji do polskiego porządku prawnego unijnej dyrektywy o ochronie know-how i tajemnic handlowych. Poniżej przedstawiamy najważniejsze wprowadzone na
jej podstawie zmiany, obejmujące w szczególności konstrukcję art. 11 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji opisującego czyny nieuczciwej konkurencji związane z naruszeniem tajemnicy przedsiębiorstwa. Nowy art. 11 uznk stosuje się do oceny stanów faktycznych,
zaistniałych po wejściu w życie nowelizacji [...]

Naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa - nowe roszczenia

Nowelizacja  przepisów związanych z  ochroną tajemnicy przedsiębiorstwa,  która  weszła  w  życie  4  września  2018 r.,  niesie  za  sobą szereg  zmian  w zakresie  dochodzenia  roszczeń z  tytułu  czynów  nieuczciwej  konkurencji  związanych z  naruszeniem tajemnicy
przedsiębiorstwa. Ustawa wprowadza m.in. dodatkowe roszczenie, które może być dochodzone w przypadku dokonania czynu nieuczciwej konkurencji polegającego na naruszeniu tajemnicy przedsiębiorstwa, a mianowicie – podanie informacji o wyroku do wiadomości
publicznej. Sąd orzeka wskazany środek na wniosek poszkodowanego przedsiębiorcy, jeśli zachodzą szczególne okoliczności uzasadniające poinformowanie opinii publicznej, w szczególności dotyczące sposobu dokonania czynu, wartości informacji, których dotyczył czyn,
skutku czynu oraz prawdopodobieństwa dokonania czynu nieuczciwej konkurencji w przyszłości [...]

Kredyty frankowe - c.d. kompendium dla "frankowiczów"

Jak dochodzić roszczeń od banku na drodze sądowej? Aktualny rozwój orzecznictwa

Aktualny rozwój orzecznictwa w sprawach frankowych pokazuje, z jakimi roszczeniami kredytobiorcy mogą występować wobec banku, na jakiej podstawie opierać swoje roszczenia, a także - jaki może być rezultat procesu w sprawie "kredytu frankowego". W animacji
przedstawiamy Państwu najważniejsze kwestie związane z problematyką kredytów indeksowanych/waloryzowanych kursem CHF i możliwych sposobów dochodzenia roszczeń przed sądami. Animacja ma wyłącznie charakter informacyjny i edukacyjny [...]

Zapraszamy również do śledzenia strony UCLP na Facebooku oraz na Linkedin. Znajdą Państwo dodatkowe aktualności z zakresu prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji w Polsce i w Niemczech:

h'ps://www.facebook.com/uclp.portal.prawa.konkurencji/

h'ps://www.linkedin.com/company/unfair-compe++on-&-compliance-law-portal/

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der neuesten Ausgabe des UCLP-Newsletters konnte das Thema, das für das Wettbewerbsrecht von großer Bedeutung ist, und zwar das Thema der Novellierung der polnischen Vorschriften über den Schutz der Geschäftsgeheimnisse nicht fehlen.

Wir haben für Sie eine Aufstellung der wichtigsten Änderungen im polnischen Gesetz zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs und in den verbundenen Rechtsakten vorbereitet.

In dem ersten Text unter dem Titel „Geschäftsgeheimnis nach der Novellierung des Gesetzes zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs“ finden Sie u.a. die neue Definition des Geschäftsgeheimnisses sowie die Informationen darüber, welche Handlungen und unter welchen
Umständen als unlauter im Sinne der neuen Regelung gelten.

Der zweite Text „Verletzung von Geschäftsgeheimnissen – neue Ansprüche“ konzentriert sich auf der Geltendmachung der zivilrechtlichen Ansprüche wegen der Verletzung des Geschäftsgeheimnisses und der neuesten Änderungen in diesem Bereich.

Zusätzlich laden wir Sie in der polnischen Sprachversion ein, unsere im Rahmen des Zyklus „Kreditfranken“ erstellte Animation über die Geltendmachung der Ansprüche gegen die Banken im Lichte der aktuellen Rechtsprechung.

Bei Fragen steht Ihnen die Redaktion des UCLP-Portals zur Verfügung.

Chefredakteur - Piotr R. Graczyk, Adwokat
Stellv. Chefredakteur - Anna Porębska, LL.M., Adwokat

Das Geschä9sgeheimnis nach dem 4. September 2018

Gechäftsgeheimnis nach der Novellierung des Gesetzes zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs

Am 4.  September  2018 trat  die  Novellierung  des  Gesetzes  zur  Bekämpfung des  unlauteren  Wettbewerbs  (poln.  UWG)  in  Kraft.  Das  Gesetz  dient  der  Umsetzung  der  unionsrechtlichen  Richtlinie  über  den  Schutz  vertraulichen  Know-hows  und  vertraulicher
Geschäftsinformationen in  die  polnische Rechtsordnung.  Im Folgenden werden die wichtigsten  durch  die  Novellierung eingeführten  Änderungen vorgestellt,  insbesondere  in  Bezug auf  die  Umstrukturierung des Art.  11  UWG, der  den  unlauteren  Handlungen im
Zusammenhang mit der Verletzung des Geschäftsgeheimnisses gewidmet ist. Der neue Art. 11 UWG findet auf die Sachverhalte Anwendung, die nach dem Inkrafttreten der Gesetzesänderung erfolgt sind [...]

Verletzung von Geschäftsgeheimnissen - neue Ansprüche

Mit der Novellierung der Vorschriften über den Schutz von Geschäftsgeheimnissen, die am 4. September 2018 in Kraft trat, führte der Gesetzgeber einige Änderungen im Bereich der Geltendmachung der Ansprüche wegen unlauterer Handlungen, die im Zusammenhang
mit der Verletzung von Geschäftsgeheimnissen stehen, ein. Aufgrund der Gesetzesänderung wurde eine zusätzliche Anspruchsart eingeführt, die im Falle der Begehung der unlauteren Handlung in Form der Geschäftsgeheimnisverletzung geltend gemacht werden kann,
und zwar die öffentliche Bekanntmachung des Urteils.Das Gericht ordnet das genannte Mittel auf Antrag des geschädigten Unternehmens an, wenn besondere Umstände vorliegen, welche die Benachrichtigung der Öffentlichkeit begründen. Dazu gehören insbesondere die
Umstände der Tatbegehung, der Wert der betroffenen Informationen, die Folgen der begangenen Handlung und die Wahrscheinlichkeit der wiederholten Begehung einer unlauteren Handlung in der Zukunft [...]

Verfolgen Sie auch UCLP-Seite auf Facebook. Sie finden dort zusätzliche Informationen über das Recht des unlauteren Wettbewerbs in Polen und in Deutschland:

https://www.facebook.com/uclp.portal.prawa.konkurencji/

https://www.linkedin.com/company/unfair-competition-&-compliance-law-portal/

Dear Sir or Madame,

in the latest edition of the UCLP Newsletter the topic that is important from the point of view of the law on combating unfair competition could not have been omitted i.e. the amendment to the provisions on the protection of trade secrets which entered into force on 4 September 2018.

We have prepared for you an overview of the most important changes introduced to the Act on Combating Unfair Competition and related legal acts.

In the first text “Trade secrets after the amendment to the Act on Combating Unfair Competition” you may find a new definition of the trade secret and information on which actions and under which circumstances will constitute an act of unfair competition.

The second text “Infringement of trade secrets - new claims” focuses on issues related to pursuing civil law claims for infringement of trade secrets and recent changes.

In addition, as part of the “Swiss franc loans” texts in the Polish language version, we invite you to watch the latest video animation devoted to the subject of pursuing claims in the light of current court rulings in “Swiss franc cases”.

If you have any questions, editors of the UCLP Portal remain at your disposal.



Editor in chief - Piotr R. Graczyk, Adwokat
Vice editor in chief - Anna Porębska, LL.M., Adwokat

Trade secrets a9er 4th October 2018

Trade secrets after the amendment to the Act on Combating Unfair Competition 

On 4 September 2018, the amendment to the Act on Combating Unfair Competition, which implements the EU legal directive on the protection of undisclosed know-how and business information (trade secrets) into the Polish legal system entered into force. Below, we
describe the most important changes introduced on its basis, including in particular art. 11 of the Act on  Combating Unfair Competition describing acts of unfair competition related to infringement of trade secrets. However, it should be underlined that new art. 11 of the
above mentioned Act applies to the assessment of facts occurring after the amendment enters into force [...]

Infringement of trade secrets - new claims

The amendment to provisions related to the protection of trade secrets which entered into force on 4 September 2018, entails a number of changes in the scope of pursuing claims for acts of unfair competition related to the infringement of trade secrets. The amendment
introduced an additional claim which may be pursued if an act of  unfair competition infringing trade secret was committed, namely – making the judgment public. The court adjudicates such a measure at the request of aggrieved entrepreneur if there are special
circumstances justifying informing the public, especially about the manner of committing the act, value of the information about the act, effect of the act and the likelihood of committing the  act of unfair competition in the future [...]

Follow us on Facebook and LinkedIn where you can find addi+onal informa+on about Polish and German law on comba+ng unfair compe++on:

h'ps://www.facebook.com/uclp.portal.prawa.konkurencji/

h'ps://www.linkedin.com/company/unfair-compe++on-&-compliance-law-portal/
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