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W związku ze zmianą art. t72 ustawy dnia 16 lipca 20M r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z2aL4

r. poz. 243)' która weszła w życie z dniem 25 grudnia 2014 r., ma!ąc na uwadze napłYwaiące

do Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa lnformacji sygnały o trudnościach

zc stocowanlem powołanego przepisu w iego aktualnym brzmieniu, ninieiszym pismem zwralafilv

się z uprzejmą prośbą o udzielenie opinii w zakresie podnoszonych przez członków Stowarzyszenia

wątpliwości odnoszących się do sposobu interpretacii oraz stosowania art. L72 ust. 1 Prawa

telekomunikaryinego.

Marketing własnych produktów lub usług jest dla większości administratorów danych jednym

z głównych celów przetwarzania danych osobowYch. Prowadzenie działań marketingowych

z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych obarczone jest jednak obecnie

Znaeznym rYzykiem' Wynika onp z zagrąŻęnią sankcjąmi przęwidzianYmi W Prawie

telekomunikacyjnym w przypadku uznania, iż podejmowane W tym zakresie przez administratora

danych działania naruszają art. I72 ust. 1 'lń'skazartei ffstafin/. samodziełna interpretacja tego przepisu

przez osoby odpowiedzialne w organizacjach za ochronę danych osobowych musi być zatem

dokonywana z dużą ostrożnością. Dlatego też Stowarzyszenie postanowiło zwrócic się do Prezesa

Urzędu Komunikacji Elektronicznei o udzielenie odpowiedzi na pytania istotne dla prawidtowego

realizowania przez administratorów bezpieczeństwa informacji obowiązków nałożonych na nich
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ustawą z dnia 29 sierpnia L997 r- o ochronie danych osobowYch (Dz. U- zŻaL4 r- poz. 1-l_82}. Jednolita

wykładnia powołanego artykułu Prawa telekomunikacyjnego umożliwi sprawowanie w tym zakresie

właściwego nadzoru nad zapewnieniem zgodności przetwarzania danych osobowych w organizacjach

z obowiązującymi przepisami prawa, a tym samym zagwarantuje pełniejszą ochronę praw osób

fizycznych {abonentów i użytkowników końcowych}, których dane doĘczą.

De lege lata wątpliwość budzi pojęcie ,,marketingu bezpośredniego" zawarte w art. 172 ust. 1

Prawa telekomunikacyjnego, gdyż nie posiada definicji ustawowej, a zatem może (i musi} być

przedmiotem interpretacji prawnych podmiotów prawo stosujących. Brak legalnej definicji

,,marketingu bezpośredniego" jest tym samym jedną z przYczYn powstawania trudności w stosowaniu

powołanego przepisu w prakĘce. Zwracamy się zatem o wskazanie jakie, zgodne z intencją

ustawodawcy, winno być rozumienie pojęcia ,,marketingu bezpośredniego" a w szczególności:

Czy przez 
'marketing 

bezpośrednt" należl1rozumieć tylko takie działania, które mają na celu

doprowadzenie do zawarcia z abonentem lub użytkownikiem końcowym umowy sprzedaży,

dostawy lub innej umow}l odpłatnąo nabi7eia towarów lub usług? W szezeg#rości,

czy marketingiem bezpośrednim jest informowanie abonenta lub użytkownika końcowego

o nieodpłatnych branżowych szkoleniach lub konferencjach organizowanych pfzez

administratora danych bądź podmioty z nim współpracujące.

Czy spod pojęcia ,,marketingu bezpośredniego" wyłączone są takie działania z uŹyciem

telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, które nigdy nie doprowadzą do zawarcia

odpłatnej umowy z abonentem lub użytkownikiem końcowym? Sytuacja taka może mieć

mieisce np. W sektorze farn*aceutycznynn w ramach rozmów telefanicznych prowadzonych

przez przedstawicieli farmaceutycznych z lekarzami, których celem jest poinformowanie

iekarza (jako osoby uprawnionej do wystawiania recept) o dostępnych na rynku produktach

leczniczych, lekach najnowszej generacji, akcjach promocyjnych producenta itd. lntencją

takiej rozmowy nigdy nie będzie zawarcie umowy z abonentem / użytkownikiem końcowym

- czyli lekarzem' Nabywcami tych produktów będą bowiem w tym przypadku zawsze pacjenci

- zatem osoby, z którymi przedstawiciel firmy farmaceutycznej nigdy nie odbył rozmowy

telefonicznej.

Niezależnie od powyzszych kwestii należy zauważyć, iż na chwilę obecną brak jest jednolitej

interpretacji w zakresie dopuszczalnej treści oświadczenia zgody, o której mowa w art. 172 ust. 1'

Prawa telekomunikacyjnego, a także sposobów jej pozyskiwania' W szczególności wątpliwości budzą

zagadnienia:

Czy dopuszczalnym jest zwracanie się o udzielenie powyższej zgody do przedsiębiorców -
osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - wykorzystując w tym celu podane

na ich stronie internetowej kontaktowe (nie imienne) adresy e-mail lub numery telefonów?
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Czy dopuszczalne jest, po uzyskaniu zgody w rozmowie telefonicznej, kontynuowanie jej

w celu przedstawienia oferty?

Czy administrator danych, który posiada iuż zgodę abonenta lub użytkownika końcowego

,,na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną" Wymaganą ustawą z dnia

1'8 tipca ŻołŻ r. o świadezeniu usług drogą elektroniczną (Dz. {J. 2o13 r. poz.1-4Ż2|, powinien

obecnie dodatkowo uzyskać od niego zgodę na ,,używanie telekomunikacyjnych urządzeń

końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu

bezpośredniego", aby móc legalnie kontynuować prowadzone dotychczas działania

marketingowe? Jeżeli uzyskanie takiej zgody jest niezbędne, to czy można się o nią zwrócić

w treści przesłanej do abonenta / użytkownika końcowego wiadomości e-mail?

Czy dopuszczalnym jest łączenie zgody na ,,używanie telekomunikacyjnych urządzeń

końcowych i autornaĘcznych systemów wywołujących dla celów marketingu

bezpośredniego" oraz zgody na ,,otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną"

w jednej klauzuli jeŹeli administrator danych zamierza Wysyfać inforr'nacje marketingowe

wyłącznie drogą elektroniczną (np. poprzez automatycznie generowane wiadomości SMS,

e-mail)?

W związku z powyższym Stowarzyszenie wnosi o udzielenie przez Prezesa Urzędu Komunikacji

Elektronicznej jednoznacznej opinii w zakresie kwestii podniesionych w niniejszym piśmie.

Stowarzyszenie Adm i n i stratorów Bezpieczeństwa l nform acji
Al. Jana Pawła ll 34 lok. 6, 00-141 Warszawa, e-mail: info@sabi.oro.pl: tel': a22 620 64 58.


