Telekomunikacja
/ nowe technologie / IT
Posiadamy wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym z zakresu wdrażania
i korzystania z systemów informatycznych, teleinformatycznych, telekomunikacji oraz
transferu technologii.
Do kompetencji ściśle prawnych dodajemy znajomość
specyfiki danej branży i uwarunkowań biznesowych.
Naszym dodatkowym atutem jest współpraca z innymi
podmiotami z Grupy KPMG w zakresie doradztwa
finansowego i gospodarczego.
Tego rodzaju wiedza i doświadczenie pozwalają nam wyjść
naprzeciw oczekiwaniom Klientów z każdego sektora
gospodarki.
Zapewniamy wsparcie prawne na każdym etapie procesu
wdrażania i korzystania z systemów informatycznych
oraz budowy, udostępniania i eksploatacji sieci
i łączy teleinformatycznych i telekomunikacyjnych.
Uczestniczymy w analizach przedwdrożeniowych,
etapie ofertowym, organizowaniu przetargów (w tym
przygotowywaniu dokumentacji przetargowej
i prowadzeniu postępowań regulowanych ustawą prawo
zamówień publicznych), negocjacjach. Reprezentujemy
Klientów w postępowaniach przed organami administracji
architektoniczno-budowlanej, w innych postępowaniach
przed organami regulacyjnymi wymaganych
do poprowadzenia sieci i dostarczania usług (Urząd
Komunikacji Elektronicznej, Urząd Ochrony Konkurencji
i Konsumentów). Przygotowujemy umowy z wykonawcami
na budowę infrastruktury. Opracowujemy umowy
dotyczące zakupu i korzystania z platform sprzętowych,
urządzeń dla sieci teleinformatycznych, oprogramowania
i baz danych wraz z niezbędną dokumentacją i umowami
towarzyszącymi. Doradzamy firmom telekomunikacyjnym
w bieżącej działalności.
Świadczymy usługi przy projektach i inwestycjach
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Problematyka prowadzonych spraw obejmuje m.in.:
• obsługę prawną w zakresie dostawy, instalacji,
integracji, migracji danych, transferu praw, licencji
itp. w związku z wdrożeniami platform sprzętowych
i oprogramowania,
• zakup technologii i baz danych,
• umowy towarzyszące wdrożeniom systemów
informatycznych – w tym service level agreements
(SLA), umowy asysty powdrożeniowej, umowy depozytu
kodów źródłowych,
• umowy dostawy sieci i łączy telekomunikacyjnych,
• umowy licencyjne na systemy zarządzania
przedsiębiorstwami (ERP, CRM), usługi utrzymania
systemów informatycznych w przedsiębiorstwie,
outsourcing usług informatycznych,
• wdrożenia zintegrowanych systemów informatycznych
(np. do obsługi oddziałów przedsiębiorstwa i Klientów;
publiczna infrastruktura teleinformatyczna dla organów
państwa, instytucji, przedsiębiorstw i obywateli),
• obsługa sieci telekomunikacyjnych,
• usługi oparte na Internecie (platformy sprzedażowousługowe, e-commerce, SaaS),
• audyty bezpieczeństwa środowiska informatycznego
(wsparcie systemów przez dostawcę, zapewnienie
aktualizacji i nowych wersji oprogramowania, ochrona
danych i informacji poufnych przetwarzanych w sieci)
– zgodność z prawem, regulacjami wewnętrznymi
organizacji i standardami.

Naszymi Klientami są podmioty z sektora
publicznego (w tym administracja centralna), bankowoubezpieczeniowego, dostawcy usług pocztowych oraz
firmy telekomunikacyjne, e-commerce, sieci handlowe.
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Telecommunications / New Technology / IT
D.Dobkowski sp.k. has long experience in the provision of legal advisory services on
implementation and use of IT, ICT and telecommunication systems, and the transfer of
technologies.

We enhance our strictly legal competence with a thorough
knowledge of industry and market specificity. Our additional
asset is close cooperation we maintain with other KPMG Group
entities within the scope of financial and business advisory.
Knowledge and experience of that type enables us to meet
needs and requirements of Clients operating in each and
every industry.
We provide legal assistance at every stage of IT systems
implementation and use, as well as at the construction,
provision and use of ICT and telecommunication networks
and links. We are involved in pre-implementation analyses,
at the offer stage, in tender organizing (including preparation
of tender documentation and conducting proceedings
regulated under the Public Procurements Law), and in
negotiations. We represent the Clients in proceedings before
administrative bodies for architecture and construction,
and before other regulatory bodies (Office of Electronic
Communications, Office for the Protection of Competition
and Consumers) in proceedings required for organizing
networks and providing services. We draft agreements
with contractors for infrastructure construction, as well
as agreements for the purchase and use of computing
platforms, ICT network equipment, software and databases
with necessary infrastructure and supplementary contracts.
We provide advice to telecommunication firms on their
day-to-day activity.
Services we offer include provision of advice on projects and
investments co-financed from the European Union funds.

Our lawyers act in cases involving:
• legal services within the scope of supply, installation,
integration and migration of data, transfer of rights,
licenses, etc. in connection with implementation of
computing platforms and software,
• purchase of technologies and databases,
• agreements necessary for information systems
implementation, including service level agreements (SLA),
post-implementation assistance agreements, source code
escrow agreements, agreements for the provision of
telecommunication network and connections,
• ERP and CRM license agreements, agreements for IT
system maintenance, IT services outsourcing,
• implementation of integrated IT systems (e.g. for the
provision of services to the enterprise’s branches and
Clients; ICT infrastructure in the public sector – for state
authorities, institutions, enterprises and citizens),
• services for telecommunication networks,
• Internet-based services (commercial and services
platforms, e-commerce, SaaS),
• computer security audits (supplier’s systems support,
software update and new versions, protection of
network-processed confidential data and information)
– compliance with the law and internal regulations and
standards of the organization.

Among our Clients are public sector entities (including
central administration), banking and insurance sector
entities, postal services providers, telecommunication and
e-commerce firms, and retail chains.
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