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PREZES
URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

Magdalena Gaj

Warszawa. dnia il 1,0. 2015 r.

DP.031.32.201 s. L

Stowarzyszenie
Administratorów
Bezpieczeństwa Informacji
Al. Jana Pawła II 34 lok. 6
00-141 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 3 sierpnia 2015 r'' zawierające prośbę o wyjaśnienie
zagadmeń zwtązanych z interpretacją przepisu u1.'. I72 ust. 1 ustawy z dnla 16 lipca 2004 r.
Prawo telekomunikacyjne (t. j. Dz' U. z 2014 I.) poz. 243 z poźn. zm., dalej .,Pt'') i udzielenie
odpowiedzi na następujące pytania:

1. Czy ptzez,'marketing bezpośredni" naleŻy rozumieć tylko takie dziaŁania, które mają
na celu doprowadzenie do za-warcia z abonentem lub uz1.tkownikiem końcowym
umowy sprzedaŻy, dostawy lub innej umowy odpłatnego nabycia towarów lub usług?
W szczególności, czy marketingiem bezpośrednim jest informowanie abonenta
lub uzytkownika końcowego o nieodpłatnych branŻowych szkoleniach
lub konferencjach organizowanychprzez administratora danych bądŹ podmioty z nim
współpracujące?

2. Cry spod pojęcia ,,marketingu bezpośredniego'' wyłączone Są takie działania
z uŻyctem telekomunikacyjnych urządzen końcowych, które nigdy nie doprowadzą
do zaw'arcia odpłatnej umowy z abonentem lub uzytkownikiem końcowym?

3. Czy dopuszczalnym jest zwracanie się o udzielenie zgody na prowadzenie marketingu
bezpośredniego przy uzyciu telękomunikacyjnych urządzen końcowych
i automatycznych systemów wywołujących do przedsiębiorców - osób fizycznych
prowadzących działalnoŚó gospodarczą - wykorzystując w tym celu podane na stronie
internetowej kontaktowe (nie imienne) adresy e-mail lub numery telefonów?

4. Czy dopuszczalnęjest, po uzyskaniu zgody w lozmowie telefonicznej, kontynuowanie
jej w celu przedstawienia oferty?

5. Czy administrator danych, który posiada juŻ zgodę abonenta lub użytkownika
końcowego ,,[& otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną''
wymaganą ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
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(Dz. U. 2013 r. poz. 1422), powinien obecnie dodatkowo uzyskaó od niego zgod,ę
na,,uŻywanie telekomunikacyjnychurządzeń końcowych i automatycznych systemów
wywołujących dla celów marketingu bezpoŚredniego'', aby móc legalnie kontynuowaó
prowadzone dotychczas działania marketingowe? Jeżeli uzyskanie takiej zgody jest
niezbędne, to czy mozna się o nią zwrocic w treŚci przesłanej
do abonenta/uz1.tkownika końcowego wiadomości e-mail?

6. Czy dopuszczalnym jest łączenie zgody na 
''uzywanie telekomunikacyjnych wządzeń

końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu
bezpośredniego'' oTaZ zgody na ,,otrzymywanie informacji handlowych drogą
elektroniczną'' w jednej klauzuli jeŻeli administrator danych zurierza wysyłaó
informacje marketingowe wyłącznie drogą elektroniczną (np. poprzez automatycznie
genelowane wiadomości SMS, e-mail)?,

pragnę wyjaśnić, co następuje.

Na wstępie naleŻy podnieśó, iŻ zgodnte z art. I90 ust. 1 Pt, Prezes Urzędu Komunikacji
Elektronicznej (zwany dalej ,,Prezesem UKE") jest organem regulacyjnym w dziedzinie
rynku usług telekomunikacyjnych i pocztowych. Należy przy tym zauwaŻyc, iŻPrezes UKE,
jako organ władzy publicznej, jest uprawniony, w myśl art. 7 KonstytucjiRzeczypospolitej
Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z pożn. zm.) oraz art. 6 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.IJ. z 2OI3 r:.,
poz. 267 z poŻn. zm.) do działanla wyłącznie na podstawie i w granicach prawa. oznacza
to, Że Prczęs UKE nie moze Wktaczac poza przyznane mu na mocy powszechnie
obowiązuj ące go prawa kompetencj e.

Zadanta Prezesa UKE regulowane są m.in. w Pt, ustawie z dnia 23 listopada2OI2 r. Prawo
pocztowe (Dz. U. z 2012 poz. 1529), ustawie z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju
usług i sieci telekomunikacyjnych (t. j. z 2OI5 r., poz. 880, z poŹn. zm.), ustawie z dnia
29grudnia 1992r. oradiofoniiitetewizji (t. j'Dz.lJ'z2OI1 r.Nr 43,poz.226zpoźn.zm.),
czy w ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej
(Dz. U. Nr 82, poz. 556 zpoźn. zm.). Wskazac przy tym na|eŻy, iż wśród zadań Prezesa UKE
nie mieści się wydawanie opinii prawnych'

Tym niemniej, wychodząc naplzęciw Państwa prośbie o uzyskanie stanowiska Prezesa UKE
w zakresie przedstawionych zagadnien dotyczących wyjaśnienia kwestii związanych
z interpretacją pojęcia ,,marketing bezpośredni'' otaz wątpliwości dotyczących treści
ośrviadczenia o WraŻeniu zgody na prowadzenie marketingu bezpośredniego przy uzyciu
telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów w1.wołujących
oraz sposob5q' pozyskirvania przedmiotowej zgody, przedstawiam poniższe stanowisko.

We rvspomnian1'm piśmie podnieśliście Państwo, lż brak ustawowej definicji ,,marketingu
bezpośredniego'' jest przyczyną powstawania trudności w stosowaniu postanowióń
art. I72 Pt.'odnosząc się do powyższego wskazać naleŻy, iŻ zgodnte z art. 172 ust. 1 Pt
..Zakazane jest użynuanie telekomunikacyjnych urzqdzeń końcowych i automaQcznych
systenlów w1łvołujqcych dla celów marketingu bezpośredniego' chyba Ze abonent
lub uzytkownik końcowy uprzednio wyraził na to zgodę.". Powyzsze brzmienie
art. 772 ust. 1 Pt zostało nadane ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
(Dz' U. z 2014 t. poz.827, zwaną dalej ,,ustawą o prawach konsumenta''). w wyniku
dokonanej zmiany omawianego artykułu Pt zakaz wykorzystywania urządzeń
telekomunikacyjnych bez zgody abonenta lub uzy'tkownika końcowego dla celów marketingu
bezpośredniego został rozszetzony o telekomunikacyjne urządzerie końcowe. Zatem pojęcie
marketingu bezpośredniego funkcjonowało juŻ wcześniej na gruncie Pt i związane było
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Z ustanowionym w aft. 172 Pt (w brzmieniu obowiązującym do dnia 24 gtudnia 2014 t.')
zakazęm uz}r,vania automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu
bezpośredniego bez zgody abonenta lub użytkownika końcowego.

Wyjaśnió na7eŻy, iż przepis art. 172 ust. 1 Pt wprowadza do polskiego porządku prawnego
regulacje objęte dyrektywą 2002l58lwE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca
2002 t. w sprawie ptzetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze
łączności elektronicznej (dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej)
(Dz. Urz. WE L 2002.2aI37 z 3I lipca 2002, z pożn. zm., Zwanej dalej 

',dyrektywąo prywatności i łączności e1ektronicznej"), wynikające w szczególnoŚci z att' 13
tej dyrektywy. Zgodnie z art. 13 ust. 1 dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej
,,Uż1nuclnie autonlatycznych systemów wyuołujqcych i systentów łqczności bez ludzkiej
ingerencji (automaQczne urzqdzenia wywołujqce), faksów lub poczty elektronicznej do celów
mclrketingu bezpośredniego moze być dozwolone jedynie wobec abonentów lub uzytkownikóvl,
którzy uprzednio wyrazili na to zgodę''' Z kolei art. 13 ust. 3 dyrektywy o prywatności
i łączności elektronicznej stanowi, iŻ ,,Państwa członkowskie podejmujq odpowiednie środki
w celu zapewnienia, aby niezanlówione komunikaty do celóv, marketingu bezpośredniego,
w przypadkach innych niz określone w rłst. l i 2, nie były dozwolone bez zgody abonentów
Iub uzytkoluników bqdź w odniesieniu do abonentów lub użytkowników, hórzy nie życzq sobie
otrzym1+łląnia tego Ępu komunikątów, przy czyn', wybór między tymi opcjami zostaje ustalony
przez przepisy krajowe, z uwzględnieniem faktu, ze obie te opcje muszq być dta abonenta
lub użytkowniką bezpłatne". Podnieśc zatęm naleŻy, iŻ art. 13 dyrektywy o prywatności
i łączności elektronicznej zmierza do zapewnienia ochrony abonentom
i uż1tkownikom końcollym w zakresie ich prawa do prywatności, wprowadzĄąc określone
wymagania' które powinny zostaÓ spełnione przy kierowaniu komunikatów niezamówionych,
formułowanych w szczególności w celu marketingu bezpośredniego.

W tym stanie rzeczy za aktualne naleŻy tlznac dotychczasowe rozumienie pojęcia marketingu
bezpośredniego, jakie zostało wypracowane w doktrynie przedmiotu na gruncie Spraw
zwlązanych z uŻywaniem automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu
bezpośredniego. W odniesieniu do przepisu ałt. 172 ust. 1 Pt przyjmuje 

'ię,ze marketingiem bezpośrednim jest ,,działalność polegajqca na dostarczaniu bezpośrednio
klientonl informacji lub propozycji dotyczqcych sprzedaży towarów i usług poprzez rózne
kanały komtłnikoy,ania Się. ( ) Istotq n'tarketingu bezpośredniego jest dostarczanie
infornlacji o lłtoŻliv,ości nabycia towarów lub usług oraz składanie potencjalnym klientom
propozycji zau,arcia L/n1owy." (tak. S. Piątek, Prawo telekomunikacyjne. Komentarz,
Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2073, str. 1008).

Podnieść zatem naleŻy, iŻ pojęcie marketingu bezpośredniego, które zostało uŻyte
w art. 172 ust.1 Pt. wiązać naleŻy z działalnoŚcią polegaj ącą na kierowaniu do abonentów
lub uątkorł-ników końcowych niezamówionych informacji o charakterze handlowym. Będzie
to Zatem kierolł'anie takiej informacji, której treŚó ma na celu zachęcenie abonenta
lub uz1tkorł'nika końcowego do nabywania określonych towarów lub usług. Z tstoty
marketingu bezpośredniego wydaje się wynikać to, iz elementem koniecznym powyŻszego
działania jest kierowanie informacji handlowej do wybranego abonenta lub użytkownika
końcowego, w indywidualnym kontakcie, w celu uzyskania jego bezpośredniej reakcji wobec
przedstawionej oferty.

W aktualnym porządku prawnym brak jest natomiast podstaw do przyjęcia, Że marketing
bezpoŚredni, o którym mowa w aft. I72 ust. 1 Pt, ogranicza się jedynie do czynnośc1
prowadzących do zavłarcia odpłatnych umów w przedmiocie nabycia towarów lub usług.
Element odpłatności nie jest bowiem kryterium oceny' czy w danym przypadku mamy
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do czynienia zę stosowaniem marketingu bezpośredniego. Zgodnie bowiem
z przedstawionymi powyzej wyjaŚnieniami, juŻ Samo promowanie usług lub towarów
w warunkach okreŚlonych w art. I72 ust. 1 Pt, naleŻy zaliczać do działan polegających
na stosowaniu marketingu bezpośredniego bez względu na to, czy zakonczy się
ono Zawarciem odpłatnej umowy.

odpowiadaj ąc zatem na Państwa p1'tanie, czy marketingiem bezpośrednim jest informowanie
abonenta lub uzy'tkownika końcowego o nieodpłatnych branzowych szkoleniach
lub konferencjach organizowanych prZęZ administratora danych bądź podmioty
z nlm wsp ółpracuj ące, należy udzielić o dpowi edzi twierdzącej .

Mając na uwadze wyjaŚnienia, jakie zostały przedstawione powyzej, odpowiadając na drugie
z przedstawionych p$ań należy podnieść, iŻ decydujący wpływ na kwalifikację działan, jako
poiegających na stosowaniu marketingu bezpośredniego w rozumieniu afi.. I72 ust. 1 Pt
ma to, czy kierowana infotmacja do abonenta lub uzytkownika końcowego służy osiągnięciu
określonego efektu handlowego (uzyskanie przez podmiot stosujący marketing bezpośredni
jakichkolwiek korzyŚci większych niz te, które uzyskałby bez stosowania działań
marketingo!\Tch). o ile zatem uŻycie telekomunikacyjnych urlządzeń końcowych w celu
skierowania do abonenta lub uz1'tkownika końcowego informacji o produktach (przykładowo
wymienionym przez Paristwa produktach leczniczych. lekach najnowszej generacji, akcjach
promocyjnych producenta tych produktów) ma na celu osiągnięcie efektu handlowego (nawet
jeŻelt nie będzie on polegał na zawarclu umowy), to takie działanie mieści się w ramach
dyspozycji normy zawaltei wań. 172 ust. 1 Pt.

odnosząc się w dalszej kolejności do zapytanta, czy W przypadku występowania
o udzielenie zgody, o której mowa w art. I72 ust. 1 Pt, do osob ftzycznych prowadzących
dziaŁalnośc gospodarczą, mozliwym jest posłużenie się podanymi na stronie intemetowej tego
przedsiębiorcy (nieimiennymi) danymi kontaktowymi w postaci adresów e-mail lub numerów
telefonów, podnieść naleŻy, iŻ pov,ryŻszy sposób zainicjowania kontaktu w celu uzyskania
zgody osoby fizycznej będącej przedsiębiorcą naleŻy postrzegać Za dopuszczalny.
Tym niemniej naleŻy zauwazyi, Że bęz względu na sposób pozyskania informacji
kontaktowych, nie moze dojśó do uznania' że abonent lub uz1.tkownik skutecznie wyrazlł
zgodę w sytuacji, gdy nie zostały spełnione warunki przyjęcia, żę doszło do wyraŻenia takiej
zgody' wskazane w art. I74 Pt. Stosownie bowiem do postanowienia afi. I74 Pt ,,Jeżeli
przepisy ustawy wymagajq wyrazenia zgody przez abonenta lub użytkownika końcowego,
zgoda ta:
]l nie łnoże być donlniemana lub dorozunlianą z oświadczeniawoli o innej treści,'
21 nloze być l,a;yrażona drogq elektronicznq, pod wąrunkiem jej utrwalenia i potwierdzenia
przez uzytkov,nika;
31 nloze być v'ycofana y, każdynl czasie, w sposób prosĘ i wolny od opłat.".

odnoszac się z ko1ei do zap7Ąanta, czy dopuszczalne jest, po uzyskaniu zgody
\\- rozmowie'telefonicznej, kontynuowanie jej w celu przedstawienia oferty , naleŻy wyjaśnić,
\Ż zgodnie z powołanym powyzej postanowieniem art. r]2 ust. 1 Pt, użycie
telekomunikacyjnego urządzenia końcowego i automatycznego systemu wywołującego
dla celów marketingu bezpośredniego jest dopuszczalne wyłącznie za uprzednią zgod,ą
abonenta lub uży'tkownika końcowego i to tylko w sy.tuacji, gdy taka zgoda spełnia wymogi
okreŚlone w aft' 174Pt.

W świetle powyzszych regulacji prawnych podnieść naleŻy, iŻ v1lraŻenie przez abonenta
lub uży'tkownika końcowego uprzedniej zgody na prowadzenie marketingu bezpośredniego
przy użyciu telekomunikacyjnych urządzen końcowych i automatycznych systemów
iływołujących będzie miało miejsce wówczas, gdy abonent lub uży'tkownik końcowy złoŻył
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oŚwiadczenie o przedmiotowej zgodzie przed skierowaniem do niego informacji handlowej.
W świetle powyzszego za dopuszczalne należałoby uznac uzyskanie wspomnianej zgody
w rozmowie telefonicznej a następnie kontynuowanie tej rozmowy telefonicznej w celu
przedstawienia oferty.

Ustosunkowując się do Państwa wątpliwości dotyczących tego, czy administrator danych,
który posiada juŻ zgodę abonenta lub uzytkownika końcowego ,,na ottzymyrvanie informacji
handlowych drogą elektroniczną", wymaganą ustawą z dnia 18 lipca 2OO2 r. o świadczeniu
usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2013 t., poz. 1422, zwanej dalej ,,ustawą
o świadczeniu usług drogą elektroniczną), powinien obecnie dodatkowo uzyskać od niego
zgodę na 

''uz)ia)Vanie 
telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów

wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego'' naleŻy podkreślić, jak słusznie
Państwo wskazaliście, że uzyskanie zgody konieczne jest do legalnego kontynuowania
prowadzonych dotychczas działan rnarketingowYch. Ponadto, zwróciliście się Państrvo
z p1'taniem, czy dopuszczalnym jest łączenie zgody na 

''uz}a,Vanie 
telekomunikacyjnych

urządzen końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu
bezpoŚredniego" oraz zgody na ,,otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną''
w jednej klauzuli, jeŻe|i administrator danych zamierza wysyłać informacje marketingowe
wyŁącznte drogą elektroniczną (np. poptzez automatycznie generowane wiadońości
SMS, e-mail). odnosząc się do wskazanych powyżej kwestii naleŻy zauwaŻyc, iŻ powołane
przez Państwa klauzule o wyrażeniu zgody znajdują swoją podstawę prawną w różnych
przepisach prawa i nie mogą być stosowane zamiennie. W tym zakresie nalezy wytuŹnie
podkreślić, Że zakaz ustanowiony na mocy art. 172 ust. 1 Pt nie narusza zakazow i ograniczeń
dotyczących przesyłania niezamówionej informacji handlowej wynikających z odrębnych
ustaw (art. I72 ust. 2 Pt). Ponadto w myśl stanowiska doktryny ,,W przypadku uzyskiwania
zgody abonenta na rózne dziąłania przedsiębiorcy telekonlunikacyjnego wymagane jest
wyraźne wyll'tienienie czynności obiętyih zgodq, które ustawodąwca'ure"gulował idrębiymt
przepisalni, w szczególności na przetwa'rzanie danych dla różnych celów" (tak. S. Piątek,
Prawo telekomunikacyjne. Komentarz, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2013 str. 1019).
Przyjmując powyzsze stanowisko za właściwe także dla przypadków wyraŻania zgody
na prowadzenie marketingu bezpośredniego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń
końcowyclr i automatycznych systemów wywołujących wafto podkreślić, żę podmiot
dokonujący czynności wymagających zgody abonenta lub uzytkownika końcowego powinien
uzyskać vuryraźną zgodę i nie może być ona domniemana lub dorozumiana z oświadczenia
woli o innej treści. Z tychteŹ powodów zazasadny należy uznac wniosek, Że zgodaabonenta
lub uży1kownika końcowego na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną
jak i zgoda na uzywanie telekomunikacyjnych wządzeń końcowych i automatycznych
s1'stemów wylł'ołujących dla celów marketingu bezpośredniego powinny być udzie]one
w- sposób. który pozw'alałby na jednoznaczne rozstrzygnięcie co do faktycznej, odrębnej
akceptacji p.o stronie tych osób możliwości dokonywania względem nich powyzszych
czr,nności.

W przypadku dalszych wątpliwości pozostaję do dyspozycji Państwu wszelką
niezbędną pomocą.
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