Własność intelektualna
i przemysłowa
D.Dobkowski sp.k. świadczy kompleksowe doradztwo w zakresie gospodarczego
korzystania z praw własności intelektualnej i własności przemysłowej.

Tego rodzaju dobra stanowią często niezwykle cenny,
niematerialny składnik majątku przedsiębiorstw
decydujący o ich renomie, rozpoznawalności, pozycji
rynkowej i przewadze konkurencyjnej. Trudno
znaleźć przedsiębiorcę, który w swojej działalności
nie korzystałby z jakiegoś rodzaju praw własności
intelektualnej lub z rezultatów twórczości swoich
pracowników lub zleceniobiorców.
Świadczymy usługi w zakresie obrotu prawami
własności intelektualnej i przemysłowej, ochrony przed
naruszeniami, prowadzenia sporów dotyczących tego
rodzaju praw, zabezpieczania roszczeń oraz uzyskiwania
i utrzymywania ochrony (dotyczy to wszelkiego rodzaju
utworów, programów komputerowych, znaków
towarowych, oznaczeń, patentów, wzorów użytkowych,
wzorów przemysłowych, know-how i in.).
Zajmujemy się doradztwem obejmującym gospodarczą
eksploatację oznaczeń produktów i usług (marki, brandy,
logotypy itp.) oraz transferami technologii (proprietary
rights, licencje) w obrocie krajowym i międzynarodowym.

Doradzamy przy korzystaniu z praw autorskich na potrzeby
promocji, reklamy, w Internecie i mediach.
Na szczeblu krajowym, wspólnotowym i międzynarodowym
pomagamy w ochronie interesów naszych Klientów
zarówno w sporach sądowych, jak i przed organami
powołanymi do rejestracji i ochrony własności intelektualnej
i przemysłowej. Pomagamy Klientom w zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, piractwa i podróbek oraz
w występowaniu przeciw nieuczciwej reklamie.
W ramach przekształceń grup kapitałowych i restrukturyzacji
podmiotów prowadzimy projekty optymalizacyjne
w zakresie ponownego wykorzystania praw na dobrach
niematerialnych.
Naszymi Klientami są renomowane sieci i centra handlowe,
sieci detaliczne, dealerskie i franchisingowe, rynek
mediów i reklamy.
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Intellectual and Industrial Property
D.Dobkowski sp.k. provides comprehensive legal advice on commercial use of intellectual
property rights and industrial property rights.

The said rights, although intangible, are of major
significance in business and, very often, of high
economic value, decisive for reputation, commercial
recognition, market position and competitive edge
of an entrepreneur. It is hardly possible to find an
entrepreneur whose activity would not involve using
intellectual property rights or effects of its employees
or contractors’ work.

We are involved in the intellectual and industrial property
protection issues in Poland, the EU and worldwide,
where we act both in court disputes and before
authorities competent for industrial and intellectual
property registration and protection. We support our
Clients in combating unfair competition, piracy and
palming off of goods, and in their actions against
deceptive advertising.

In view of the above, our Law Firm renders services
covering trading in intellectual and industrial property
rights, protection against their infringement, support in
disputes referring to such rights, securing claims, as well
as obtaining and maintaining protection (with reference
to all types of works, computer programs, trademarks,
designations, patents, utility models, industrial designs,
know-how and other).

As part of the capital groups transformations and entities
restructuring we prepare optimization projects involving
reuse of proprietary rights over intangible assets.
Among our Clients are: well-established commercial
networks and centres retail, dealer and franchise
networks, entities operating within the media and
advertising markets.

We provide advice on business use of designations of
products and services (labels, brands, logotypes, etc.),
and deal with transfers of technologies (proprietary
rights, licences) in domestic and international
transactions. Our advisory services cover also use of
copyrights for the purposes of promotion and advertising
in the Internet and the media.
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