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w nawiązaniu do pisma Pani Prezes z dnia 2I października 2015 r. (znak pisma:

DP.034.32,201,5.2), stanowiącego odpowiedź na prośbę naszego Stowarzyszenia

o wyjaśnienie zagadniefi rwiązanych z interpretacją zmienionego art. 172 ust. 1 ustawy

dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r., poz.243 ze zm.), zrłanej

dalej również ,rPt'', pragniemy jeszcze raz zwrócić się do Pani Prezes z uprzejmą proŚbą

o pomoc w stosowaniu wyżej wskazanego przepisu prawa poprzez przedstawienie

stanowiska w zakresie wskazanych w niniejszym piśmie wątpliwoŚci i rozbieżnoŚci

interpretaryjnych, które pojawiĘ 
_ 
się wśród Administratorów Bezpieczeństwa

Informacji od naszej ostatniej korespondencji.

Na wstępie chcielibyśmy bardzo podziękować za odpowiedź udzieloną pismem z dnia

2I października 2015 r. Zawarte w niej informacje i wyjaŚnienia były niezwykle pomocne

i znacznie ułatwiły członkom naszego Stowarzyszenia sprawowanie nadzoru nad zgodnoŚcią

przetwarzartia danych osobowych z przepisami prawa. Istotnie zmniejszyły się też obawy

i wątpliwości wśród administratorów danych związarte z prawidłowym realizowaniem

obowiązków wynikających z uI. I72llst. 1 Pt. W praktyce stosowania powołanego przepisu

pojawiły się jednak nowe pytania, które w odniesieniu tematyki objętej ich przedmiotem
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ujawniły tóżnę i często rozbięŻne podejŚcia i interpretacje w środowisku Administratorów

Bezpteczenstwa Informacji. Wątpliwości te do tycząw szczegóIności:

1. Sposobu formułowania oŚwiadczeniazgody, o któĘ mowa w art. 172 ust. 1 Pt.

2. Pozyskiwania zgody wskazanej w art. I72 ust. 1 Pt w kontekŚcie usług Świadczonych

drogą elektroniczną.

Ad. 1. Praktyka ostatniego roku wykazała, Że klauzule zgod tworzon. * oparciu o brzmienie

ustawowe art. I72 ust. 1 Pt są często nieztozumiałe dla osób, od których gromadzone są

powyŻsze oświadczenia. Pojęcia takie jak ,,telekomunikrlcyjne urzqdzenia końcowe'',

czy też ,,automaĄlczne systemy wyvołujqce", Zuwagi na ich batdzo formalną treść' budzą

wiele obaw oraz wątpliwości w odniesieniu do tego jakie dztałania w rzeczywistości się pod

nimi kryją. W rezultacie są niezrozumiałe dla podmiotu danych. W związku z povł1łŻszym

chcielibyśmy zapytac, czy w opinii Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej dopuszczalne

jest stosowanie takich klauzul, które co prawda nie będą odpowiadały literalnemu brzmieniu

powołanego przepisu, jednakŻe mimo to będą vłyruŻnie ijednoznacznie wskazywały

na co godzi się osoba, która składa takie oświadczenie np':

a) dla zgody na marketing elektroniczny, nięzaleŻtie od tego na jakim urządzentu

telekomunikacyjnym wiadomości będą odbierane przez ich adresata, stosowanie

przykładowo oświadczef zgody o treści:

o ,,Wyrażam zgodę na otrzymywanie od spółki X wysyłanych automatycznie

wiadomości marketingowych, w tym informdcji handlowych, w postaci

wiadomości e-mail lub SMS/MMS''

. ,,Wyrazam zgodę na otrzym1nuanie od spółki X wiadomości e-mail zawierajqcych

informacje handlowe, które będq wysyłane przez jej przedstawiciela lub

automatycznie na ądres mojej poczQ elektronicznej"

o ,Wyrazam zgodę na używanie urzqdzeń telekomunikacyjnych w celu przesyłania

przez spółkę X ną mój adres e-mail informacji handlowych, w Ęm w postaci

w iadomo ś ci prze sył any ch aut omaty cznie "

. ',Wyrażam zgodę otrzym1łvanie od spółki X wiądomości handlowych, również

tych wysyłanych automatycznie, poprzez :

N SMS/MMS

V e-mail

l rczmowę telefonicznq z konsultantem"

b) dla zgody na przedstawienie oferly wyłącznie w ramach poŁączenta telefonicznego

stosowanie klauzul w brzmieniu:
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. ,,Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny przedstawiciela spółki X w celu

marketingowym"

o ,,Wyrażam zgodę na telefoniczny kontakt marketingowy ze strony spółki X, w tym

poprzez automatyczne połqczenia głosowe "

Ad.2. W kontekście usług Świadczonych drogą elektroniczną największe wątpliwości budzi

natomiast:

a) Czy w przypadku usług świadczonych w ramach serwisów internetowych prawidłową

praktyką jest:

umożliwianie dostępu do portalu w zamtan za ldzie|enie zgody, o której mowa

w art. 172 ust. 7 Pt, przy załoŻeniu, Że zawarcie umowy o korzystanie z usług

serwisu jest dobrowolne i wolne od opłat, bądźtez

umożliwienie użytkownikowi wyboru pomiędzy bezpłatnym dostępem do serwisu

w zamtanzatakązgodę a dostępem do serwisu za opłatą;

b) Czy mĄąc na względzie, że omawiany przepis Pt miał chronić abonęntów i
uzytkowników końcowych przed niechcianymi działartiami marketingowymi (tzw.

spamem), konieczne jest pozyskiwanie wlw zgody w przypadku, gdy użytkownik

serwisu zamawia u właŚciciela sęrwisu usługę, I<tora ze względu na swój charaktęr

obejmuje dziaŁania wpostaci marketingu bezpośredniego lub wręcz polega na takich

działantachnp.:

w s1.tuacji' gdy użytkownik serwisu ,u^urniru usługę newsletter mając

świadomoŚó, Że usługa ta polega na regularnym dostarczaniu wiadomości

informacyjnych, w tym informacji handlowych i marketingowych, na jego adres

e-mail:

w sytuacji' gdy za pomocą elektronicznego formulatza uży.tkownik serwisu

zamawia jednorazowy kontakt konsultanta spółki X w celu przedstawienia mu

szczegoŁow interesującej go oferty tej spółki;

Mając pov,,ryŻsze na uwadze, realizując cele statutowe rozpowszechniania dobrych

praktyk i standardów w pracy Administratorów Bezpieczeństwa Informacji, Stowarzyszenie

Zwraca się zuprzĄmą prośbą o stanowisko Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej

w zakresie kwestii podniesionych w niniejszym piśmie.

Ż \r*- 't 
ą

PREZAS

Macie)

Stowarzyszenie Admini stratorów Bezpieczeństwa l nformacji
Al' Jana Pawła ll 34 lok. 6, 00-141 Warszawa, tel': a22 620 64 58, e-mail: info@sabi'orq.pl, www.sabi.oro.pl


