Podstawowy motor napędowy gospodarki wolnorynkowej jakim jest konkurencja niejednokrotnie jest zniekształcany przez nieuczciwe,
sprzeczne z dobrymi obyczajami, działania nieuczciwych uczestników rynku.
Skutecznie chronimy interesy majątkowe naszych Klientów reprezentując ich w sporach z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji.
Dostarczamy skuteczne środki ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa oraz jego klienteli.
ochronę praw własności przemysłowej w oparciu o przepisy Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w szczególności ochronę
niezarejestrowanych znaków towarowych
ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa
przeciwdziałanie rozpowszechnianiu nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd wiadomości o przedsiębiorcy lub jego działalności
przeciwdziałanie bezprawnemu naśladownictwu przez konkurentów gotowych produktów przedsiębiorcy
usuwanie przeszkód w dostępie przedsiębiorcy do rynku, w tym przy wykorzystaniu postępowań antymonopolowych przed Urzędem
Ochrony Konkurencji i Konsumentów
opiniowanie działań reklamowych i promocyjnych przedsiębiorcy pod kątem ryzyka związanego z naruszeniem Ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji
reprezentowanie w negocjacjach i postępowaniach sądowych dotyczących popełnienia czynów nieuczciwej konkurencji
tworzenie skutecznych środków ochrony baz danych przedsiębiorcy oraz podejmowanie działań prawnych przeciwko podmiotom
naruszającym prawa wyłączne przedsiębiorcy do baz danych.
Paweł Zouner, adwokat, założyciel kancelarii Zouner Legal. Ekspert prawa procesowego z wieloletnim
doświadczeniem w prowadzeniu postępowań sądowych angażujących prawa własności przemysłowej, ochronę
dóbr osobistych osób fizycznych i prawnych, ochronę konsumentów, ochronę danych osobowych, a także
reprezentacji w postępowaniach prokuratorskich i sądowych dotyczących nadużyć i przestępstw gospodarczych.
Brał udział w licznych procesach sądowych o zwrot opłat pobranych z tytułów innych niż marża handlowa,
w licznych postępowaniach o ochronę dóbr osobistych zarówno osób fizycznych jak i prawnych, w procesach
optymalizacji podatkowych przeprowadzanych z wykorzystaniem praw własności intelektualnej, w procesach
wdrażania w spółkach kapitałowych instrumentów ochrony i zarządzania prawami własności intelektualnej, zbiorami
danych i know-how, w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w sprawie
naruszenia zbiorowego interesu konsumentów oraz postępowaniach antymonopolowych, w procesach grupowych,
w sprawach karnych gospodarczych, w sporach patentowych i budowlanych, w sprawach dotyczących prawnych aspektów prowadzenia
działalności gospodarczej w internecie oraz ochrony konsumenta i ochrony danych osobowych. Członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Ukończył podyplomowe Studium Prawa Własności Intelektualnej. Studiował również w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie
oraz Prawo Nowoczesnych Technologii na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Kontakt: p.zouner@znlegal.pl.

Zouner Legal z siedzibą w Warszawie zabezpiecza prawnie, podatkowo i biznesowo polskich przedsiębiorców związanych z rynkiem nowych
technologii, inwestorów instytucjonalnych, indywidualnych, podmioty rynku instytucji finansowych, podmioty doradcze uczestniczące
w poszczególnych fazach cyklu rozwoju innowacji i innowacyjnego biznesu. Wiodącą specjalizacją Zouner Legal jest ochrona praw klientów
w sporach dotacyjnych w ramach postępowań cywilnych, administracyjnych, karnych i podatkowych. Zintegrowany pakiet usług doradczych
Zouner Legal obejmuje: zarządzanie sprawami spornymi i reprezentacja w postępowaniach na każdym etapie w trzech obszarach: sporów
dotacyjnych, prawa karnego i karnego-gospodarczego oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji, obsługę spółek, programy optymalizacji
podatkowej, zarządzanie własnością intelektualną (IP), compliance management oraz kompleksowe doradztwo w procesach finansowania
projektów innowacyjnych i inwestycyjnych. Więcej na znlegal.pl.

