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RODO - co? od kiedy?

Zmiana Twojego podejścia

Nie trzeba zgłaszać zbiorów do GIODO
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Jednak uważaj, obowiązuje zasada minimalizacji danych

Ponadto musisz poinformować o prawie do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na cele marketingowe

Nie zbieraj zbyt wielu informacji na raz

Newsletter, pozyskiwanie leadów, pozyskiwanie numerów telefonu – musisz mieć zgodę przez duże „z”
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Zgoda konkretna
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Zgoda jednoznaczna

Zgodę musi dać się łatwo wycofać

Uważaj, analiza metadanych może wymagać odrębnej zgody

Przesyłanie materiałów marketingowych „od partnerów” może być utrudnione

Prawo do bycia zapomnianym

Odpowiadasz za wybór dostawców usług marketingowych oraz innych kontrahentów przetwarzających 
w Twoim imieniu dane osobowe

Zasada rzetelności i transparentności

Rozszerzony obowiązek informacyjny

Czy zmienią się zasady co do cookies? Nie. Ale jednak tak

Profilowanie – nadal możliwe, ale…

Musisz mieć dokumentację na wszystko i być pewnym, że działasz zgodnie z prawem

Korzystanie z narzędzi amerykańskich – musisz sprawdzić swojego kontrahenta

Sprawa jest poważna. Nie tylko kary finansowe
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dlaczego notyfikacje web push są skuteczne, a jednocześnie „RODO-friendly”, gdyż nie wiążą się 
z przetwarzaniem danych osobowych klientów.

jak niektóre z dotychczasowych popularnych praktyk marketingowych będą musiały się zmienić 
po 25 maja 2018 roku,

Życzymy przyjemnej lektury!

Jeśli spotkałeś się już z tematem RODO, to pewnie czytałeś, że będzie to „rewolucja w temacie danych osobowych” 
albo nawet „śmierć dla marketerów”.

W internecie pojawia się coraz więcej informacji na ten temat, przy czym większość z nich ma charakter mało 
konkretny, przestrzegający, podkreślający to, jak wiele nowych obowiązków i kar wprowadzi to rozporządzenie. 
Naszym zdaniem niepotrzebnie!

Przepisy RODO rzeczywiście nie są łatwe i przy pobieżnym ich czytaniu można wysnuć pochopne wnioski. 
Właśnie dlatego, aby oswoić ten temat dla polskich marketerów, zaprosiliśmy do współpracy ekspertów, 
którzy rozwiązują trudne problemy prawne prostymi sposobami. 

Niniejszy poradnik stworzyliśmy razem z krakowską kancelarią prawną MyLo, która podobnie jak my wyznaje 
zasadę „nie ma rzeczy niemożliwych”. 

WSTĘP

DOWIESZ SIĘ WIĘC Z NIEGO:

Joanna Worotyńska
VP of Communication and Marketing @ PushPushGo

Agnieszka Grzesiek - Kasperczyk
Radca Prawny, Wspólnik w kancelarii MyLo



nie musisz już rejestrować baz danych osobowych w GIODO,

minimalizacja danych, tj. przetwarzanie danych w najmniejszym stopniu, jaki jest potrzebny do 
realizacji założonych celów biznesowych,

w treści zgody nie trzeba powoływać żadnych aktów prawnych, numerów artykułów ani numerów 
dziennika ustaw,

obowiązek zapewnienia, aby zgodę na przetwarzanie danych można było tak samo łatwo wycofać, 
jak została udzielona,

zasada „privacy by default”,

„prawo do bycia zapomnianym”,

obowiązek poinformowania o przekazywaniu danych osobowych poza Unię Europejską, np. poprzez 
platformy MailChimp czy OneSignal,

Zakazane będzie automatyczne (oparte na profilowaniu) działanie, które prowadzi do wyświetlania 
różnym osobom ofert tego samego produktu, ale po różnej cenie,

postanowienie tymczasowe. Taką decyzją organ nadzorujący przetwarzanie danych osobowych 
w Polsce będzie mógł nakazać zaprzestanie określonych czynności związanych z przetwarzaniem 
danych osobowych na pewien czas.

 

CO: RODO, czyli unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych

OD KIEDY: w Polsce 25 maja 2018 roku

GŁÓWNE ZMIANY: 
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RODO przede wszystkim nakazuje zmianę podejścia do ochrony danych osobowych. Nie można już dłużej 
traktować tej kwestii „po macoszemu”. Ochrona danych osobowych ma istnieć wszędzie „by default”. 
Czyli domyślnie masz przestrzegać prywatności. Ingerować w nią możesz tylko wtedy, gdy pozwala na to przepis 
prawa, zgoda konkretnej osoby lub tzw. Twój uzasadniony interes.

Żyjemy w erze, w której dane stały się aktywem cenniejszym niż pieniądz. RODO wychodzi naprzeciw temu 
faktowi i nakazuje, abyś dane osobowe traktował jak cudze pieniądze. Oczywiście nie dosłownie. Chodzi o to, 
by procesy ich przetwarzania były bezpieczne, transparentne, godne zaufania i zgodne z wolą osoby, która 
dane powierzyła.

Od kiedy temat RODO stał się realnym wyzwaniem dla polskich marketerów, wielu Klientów PushPushGo,  
pyta mnie czy mogą wdrożyć strategię web push bez obaw o zmiany, które wprowadzi to rozporządzenie. Nic 
dziwnego, biorąc pod uwagę nie do końca precyzyjne „przestrogi” które pojawiają się w opinii publicznej.

Dzięki temu opracowaniu, każdy marketer czy właściciel firmy będzie wiedział jak dostosować swoje obecne 
działania do nowych wymogów. Co więcej, jest to dobra okazja aby podkreślić, że notyfikacje web push są 
jednym z kanałów marketingowych, których RODO nie dotyczy. Jest to spowodowane faktem, iż ta technologia 
nie opiera się na przetwarzaniu danych osobowych - nie wykorzystuje ani adresów mailowych, ani cookies. 
Subskrybent w całym procesie komunikacji pozostaje anonimowy. Mimo to, dane które posiadamy na jego 
temat (poprzez przeglądarkę internetową) umożliwiają precyzyjne targetowanie na podstawie zachowań na 
stronie www. Mogą to być np. kliknięcia w dane produkty, tytuły czytanych artykułów czy frazy wpisywane w obszarze 
strony www czy e-sklepu.

ZMIANA TWOJEGO
PODEJŚCIA

Joanna Worotyńska
VP of Communication and Marketing @ PushPushGo

RODO nakazuje zmienić podejście do danych osobo-
wych. Dane o klientach i leadach to cenne aktywo. 
Traktuj je jak nie swoje pieniądze.
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Tak, RODO wprowadza też pewne ułatwienia. Od 25 maja 2018 roku nie trzeba będzie zgłaszać zbiorów 
danych osobowych do GIODO. Znikną skomplikowane formularze, niezrozumiałe dla 99% przedsiębiorców
i marketerów.

A zatem będziesz mógł spać spokojnie, nawet jeżeli Twoja baza marketingowa nie została zgłoszona do 
GIODO.

RODO likwiduje obowiązek rejestracji zbiorów, ponieważ w praktyce okazało się to nieskuteczne. Cóż bowiem 
z tego, że ktoś zgłosił zbiór danych do GIODO, jeśli nie stworzył jednocześnie polityki prywatności i nie stosował 
w praktyce zasad ochrony danych osobowych? Dokonał formalności, ale bez większego wpływu na rzeczywistość.

W zamian za to, RODO kładzie nacisk na efekt. Na firmie, która przetwarza dane osobowe ciąży obowiązek 
udowodnienia (w razie sporu oczywiście), że prawidłowo je chroniła. 

Jeśli zatem przetwarzasz dane osobowe w związku z marketingiem własnych produktów, musisz być pewny, 
że odpowiednio zabezpieczyłeś bazy danych, a osoby, które na nich pracują przestrzegają ustalonych reguł. 

Oczywiście ani teraz ani, gdy wejdzie w życie RODO, marketer nie ma obowiązku rejestrowania swojej bazy 
web push w GIODO.

NIE TRZEBA
ZGŁASZAĆ ZBIORÓW
DO GIODO

Joanna Worotyńska
VP of Communication and Marketing @ PushPushGo

RODO likwiduje obowiązek zgłaszania zbiorów do 
GIODO. Zamiast zbędnych formalności nakazuje 
osiągnąć efekt.
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uzyskać i zarchiwizować wszystkie zgody subskrybenta, tak by nie było wątpliwości, kto zapisał się na 
newsletter, a kto nie,

stworzyć politykę bezpieczeństwa, czyli dokument opisujący wszystkie zasady, według których przetwarza 
się dane osobowe w firmie,

stworzyć instrukcję zarządzania systemem informatycznym, czyli dokument opisujący jak każdy 
użytkownik ma korzystać z komputerów w firmie;  jakie programy antywirusowe się stosuje, jak 
wygląda kwestia nadawania uprawnień do dostępu do danych osobowych itd.,

zgłosić zbiór danych np. o nazwie „Newsletter” do GIODO.

2

Poprzednia ustawa o ochronie danych osobowych dawała dosyć konkretne wskazówki, co należy zrobić, aby 
być w zgodzie z prawem. Przyjmijmy, że chodzi o dział marketingu w firmie, a dział ten przesyła do subskry-
bentów newsletter. Wedle starej ustawy, należało w takiej sytuacji:

Po wejściu w życie RODO powyższe obowiązki (poza zgodą – o której więcej za chwilę) znikają.

Nadal powinieneś posiadać wewnętrzną dokumentację, w której opisane będą wszystkie reguły poprawnego 
przetwarzania danych osobowych. Jednak RODO nie mówi nic na temat jak ta dokumentacja ma wyglądać. 
Każda firma powinna sama dostosować procedury i polityki do swoich potrzeb, to jest do skali, na 
jaką przetwarza dane osobowe. Oczywistym jest, że inaczej te procesy wyglądają w małym sklepie internetowym, 
a inaczej w firmie prowadzącej portal społecznościowy.

RODO nakazuje jednak obu tym firmom w takim samym stopniu zadbać o bezpieczeństwo danych oraz o 
to, żeby ich przetwarzanie było zgodne z prawem (tylko na podstawach wskazanych w przepisach). Możliwe 
jest to praktycznie tylko poprzez ustanowienie w firmie odpowiednich wewnętrznych reguł oraz bieżące 
monitorowanie, by te reguły były przestrzegane. Powinny one dotyczyć zarówno bezpieczeństwa IT, jak 
i bieżącej pracy na dokumentach zawierających dane osobowe (np. korespondencja papierowa, dokumentacja 
pracownicza, umowy zawierane z klientami w formie papierowej, faktury).

BRAK WSKAZÓWEK, 
ALE ZGODNOŚĆ 
Z PRAWEM MUSI BYĆ

Efektem, który nakazuje osiągnąć RODO, ma być 
bezpieczeństwo danych i poszanowanie prywatności.
RODO nie daje wskazówek, jak ten efekt osiągnąć. 
Stosowne narzędzia każda firma musi wybrać sama.
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jest to konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa IT (np. tworzenie kopii zapasowych),

dokonujesz marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług,

przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy lub komunikacji przed jej zawarciem 
(odpowiedź na zapytanie klienta).

W internecie można napotkać informacje, że po wejściu w życie RODO, praktycznie wszelkie procesy przetwa-
rzania danych osobowych w celach marketingowych będą wymagały zgody. To nieprawda.

Nadal pozostaje aktualna zasada, iż podstawą do przetwarzania danych osobowych może być również „prawnie 
usprawiedliwiony interes” administratora. Zgodnie z RODO możesz zatem dokonywać przetwarzania danych 
osobowych, jeśli:

Pod formularzami kontaktowymi na Twojej stronie www nie musisz zatem umieszczać check-boxów dotyczących 
zgody na przetwarzanie danych osobowych „w celu kontaktu”.

Nie trzeba również zamieszczać w umowach czy regulaminach klauzul o tym, że klient wyraża zgodę na przetwarzanie 
„w celu wykonania zamówienia”.

Od osób, które są Twoimi klientami nie musiałbyś nawet odbierać zgody na przetwarzanie ich danych  „w celach 
marketingowych”.

Istnieje natomiast inny niż RODO powód, dla którego w praktyce zapewne będziesz musiał postarać się – 
również od swoich klientów – o zgodę na przesyłanie treści marketingowych:

Otóż zgoda na przesyłanie informacji handlowych poprzez e-mail jest wymagana inną ustawą, tj. ustawą o 
świadczeniu usług drogą elektroniczną. Jest to tzw. zakaz przesyłania SPAMu. Twoje mailingi marketingowe 
nie będą uznawane za „śmieciowe” tylko wtedy, gdy wcześniej uzyskasz wyraźną zgodę na ich otrzymywanie 
przez konkretną osobę. Tak samo jest w przypadku smsów, przy czym wówczas wymóg wynika z ustawy 
prawo telekomunikacyjne. Kampanie smsowe oraz tzw. cold calling możesz wykonywać tylko do osób, które 
uprzednio wyraziły taką chęć.

Jest to jednak inny rodzaj zgody, niż zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Nie mylmy więc pojęć i nie 
„zrzucajmy całej winy” na RODO. Ponadto jeden check-box czy klik, to zawsze mniej niż dwa checkboxy.

TWÓJ KLIENT = MOŻESZ
PRZETWARZAĆ DANE
OSOBOWE NA CELE
MARKETINGOWE

Zgodnie z RODO nie musisz pozyskiwać specjalnej 
zgody na przetwarzanie danych swoich klientów w 
celach marketingowych.

Nie oznacza to jednak, że możesz z tymi danymi 
robić wszystko.

5



6

RODO kładzie duży nacisk na zasadę minimalizacji danych, tj. przetwarzanie danych w najmniejszym stopniu, 
jaki jest potrzebny do realizacji założonych celów. Minimalizacja ma dotyczyć zarówno zakresu zbieranych (i dalej 
przetwarzanych) informacji, jak i czasu przetwarzania. Jeśli pozyskałeś już jakieś dane osobowe – czy to klientów 
czy osób zainteresowanych Twoją ofertą – nie oznacza to, że możesz je przechowywać „na zawsze” i że 
możesz z nimi robić, co tylko chcesz.

Dla Ciebie jako marketera jest to ważne. Minimalizacja danych po pierwsze powoduje, że powinieneś – 
potocznie mówiąc – „czyścić” swoją bazę marketingową regularnie. Z punktu widzenia RODO nie ma 
sensu przechowywać szczegółowych informacji o osobach, co do których wiesz, że najprawdopodobniej nie 
skorzystają już z Twojej oferty, ani też najprawdopodobniej nie będzie między Wami kontaktu na temat wcześniej 
sprzedanego produktu/usługi.

Powracając więc do zasady, która brzmi „można przetwarzać dane osobowe własnych klientów na własne 
cele marketingowe”, musisz dodać do niej dopisek: „ale nie po wsze czasy”. Powinieneś – na podstawie 
swoich dotychczasowych praktyk marketingowych i ich wyników – wyznaczyć jakiś czas, po którym konkretny 
rodzaj informacji uważasz za bezużyteczne. Z punktu widzenia RODO konieczne będzie ustalenie wewnętrznej 
procedury, według której Ty jako marketer albo inni pracownicy będziecie usuwać niepotrzebne dane.

Po drugie, zasada minimalizacji oznacza, że nie powinieneś gromadzić nadmiernej ilości danych osobowych. 
Zastanów się, jakie informacje o klientach rzeczywiście są Ci potrzebne do prowadzenia działań marketingowych 
z użyciem tych narzędzi, które wykorzystujesz. Nie zbieraj informacji „na zapas”. Nastawienie „bo kiedyś 
numer telefonu może się przydać” nie będzie zgodne z regułami RODO.

JEDNAK UWAŻAJ,
OBOWIĄZUJE ZASADA
MINIMALIZACJI 
DANYCH

Nie przetwarzaj danych dłużej niż rzeczywiście 
jest to konieczne.

Nie gromadź danych „na zapas”. Proś tylko 
o te dane, które rzeczywiście są niezbędne.



2

Wskazałyśmy powyżej, że w stosunku do swoich obecnych klientów możesz prowadzić działania marketingowe 
i nie potrzebujesz na to dodatkowej zgody dotyczącej przetwarzania danych (potrzebujesz tylko zgody na 
mailing albo inne formy komunikacji, np. przesyłanie sms-ów).

Żeby jednak działać zgodnie z RODO, musisz te osoby poinformować, że w każdej chwili mogą się sprzeciwić 
takiemu przetwarzaniu. 

Powinno to nastąpić „przy pierwszej komunikacji” z klientem. Jeśli miałoby chodzić o newsletter, to informacja 
o prawie do sprzeciwu powinna pojawić się już  w momencie subskrypcji. Jeśli chodzi o marketing do dotych-
czasowych klientów, to można taką informację przedstawić już na etapie zawierania umowy (np. w formie 
podlinkowanej polityki prywatności) lub zaraz po zawarciu transakcji (w liście typu „dziękujemy za zakup w 
naszym sklepie”).

PONADTO MUSISZ
POINFORMOWAĆ 
O PRAWIE DO 
SPRZECIWU WOBEC
PRZETWARZANIA 
DANYCH NA CELE 
MARKETINGOWE

Już przy pierwszej komunikacji z klientem musisz 
poinformować go o prawie sprzeciwu co do
przetwarzania danych na cele marketingowe.
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RODO kładzie duży nacisk na zasadę minimalizacji danych. Nie powinieneś zbierać informacji, które nie są 
potrzebne do celu, w którym użytkownik przekazuje Ci dane.

Rozumiemy, że jako marketer zapewne chciałbyś mieć od razu jak największą ilość informacji o danym 
leadzie. Tak by przy kolejnym kontakcie móc już te informacje wykorzystać. Jednak RODO wskazuje, że nie 
tędy droga. Nie należy „wyłudzać” informacji od internauty pod pozorem innego celu, niż masz w rzeczywistości.

Oczywiście możesz oferować e-book jako prezent w zamian za zapisanie się na newsletter. Jednak RODO 
wymaga, byś poinformował o tym uczciwie. Jeśli taki jest Twój cel (pozyskanie subskrybenta w zamian za 
darmowy content), nie powinieneś pisać: „Czy chcesz otrzymać e-book?” i pod spodem umieszczać formularz 
z obowiązkowymi do wypełnienia polami: adres e-mail, numer telefonu, dane firmowe, imię i nazwisko. 

Napisz: „W zamian za zapisanie się na nasz newsletter otrzymasz fantastyczny e-book”. W tym przypadku 
jedno pole do wypełnienia adresem e-mail wystarczy. Możesz też poprosić o imię, choć nie powinno to być 
pole obowiązkowe.

Przykład: jeśli oferujesz e-book, to do przesłania tego materiału z pewnością nie jest Ci konieczny 
numer telefonu internauty, ani dane o tym, w jakiej firmie pracuje, jakie zajmuje stanowisko, ani też 
jego imię i nazwisko. Jedyne dane osobowe, których potrzebujesz do wysłania darmowego e-booka to 
adres mailowy.

2

NIE ZBIERAJ ZBYT 
WIELU INFORMACJI
NA RAZ

Zbieraj tylko te dane, które są niezbędne do celu, jaki 
komunikujesz klientowi.

Nie zbieraj i nie trzymaj danych osobowych „na zapas”.
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Web push to pierwszy kanał marketingowy bezwzględnie oparty na zasadzie permission marketingu. Oznacza to, 
że subskrybent świadomie zapisuje się na Twoje notyfikacje i w każdym momencie, za pośrednictwem swojej 
przeglądarki, może z nich zrezygnować. Nie ma tutaj mowy o ponownym dodaniu na listę subskrypcyjną 
wypisanego odbiorcy, co może mieć miejsce np. w email marketingu.

Powoduje to, że web push marketerzy są ostrożniejsi w tym co, do kogo i jak często wysyłają. Takiego subskrybenta 
jest po prostu dużo łatwiej stracić.

Dodatkowo, bezpośrednio w panelu możesz sprawdzić kiedy ktoś zasubskrybował Twoje komunikaty.

Joanna Worotyńska
VP of Communication and Marketing @ PushPushGo

2

Wyżej pisałyśmy, że w stosunku do obecnych lub Twoich przyszłych klientów nie musisz aż tak bardzo skupiać się na 
ich zgodzie na przetwarzanie  danych osobowych.

Zupełnie inaczej wygląda jednak kwestia pozyskiwania nowych kontaktów od osób, które nie są Twoimi klientami.

Jeśli zbierasz leady mailowe, subskrybentów newslettera, czy też osoby chętne na otrzymywanie od Ciebie wiadomości 
sms, musisz uzyskać ich zgodę. RODO nakazuje, by zgoda ta była dobrowolna, konkretna, świadoma i jednoznaczna. 
Cztery przymiotniki i zaraz zobaczysz, że każdy z nich wiąże się z konkretnymi obowiązkami marketera.

To oznacza, że musisz dobrze się przyjrzeć dotychczas stosowanym przez Ciebie metodom pozyskiwania leadów. Jeśli 
przykładowo używałeś Facebook Lead Ads, ale żyłeś w przekonaniu, że jest to narzędzie w pełni legalne bez żadnych 
Twoich obowiązków (wszak to Facebook oferuje zbieranie w ten sposób bazy kontaktów, a więc musieli zadbać o stosowne 
zgody od użytkowników) – może się okazać, że na gruncie RODO nie będziesz już mógł tych leadów używać.

RODO nie wprowadza ogólnej reguły, że po dniu 25 maja 2018 roku musisz „odświeżyć” wszystkie swoje dotychczasowe 
zgody. Nie nakazuje też wysłania w tym dniu jakiegoś masowego mailingu / wysyłki wiadomości informacyjnych do 
wszystkich baz marketingowych (znacznie obciążyłoby to wszystkie serwery w Unii Europejskiej ;))

Obowiązkiem wypływającym z RODO jest jednak to, abyś mógł udowodnić, że posiadasz stosowne zgody od osób, które 
znajdują się w Twojej bazie. Jeśli nie zadbałeś o takie „dowody rzeczowe” wcześniej, to niestety Twoje bazy stracą zupełnie 
wartość. Będziesz musiał pozyskać zgody na nowo.

NEWSLETTER, 
POZYSKIWANIE LEADÓW,
POZYSKIWANIE 
NUMERÓW TELEFONU 
– MUSISZ MIEĆ ZGODĘ 
PRZEZ DUŻE „Z”

Jeśli pozyskujesz leady, musisz zadbać o naprawdę 
porządną zgodę dotyczącą przetwarzania danych 
osobowych.

Jeśli w przeszłości Twoje zgody nie były w 100% 
poprawne, będziesz musiał je zebrać na nowo.
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ZGODA 
DOBROWOLNA

Zgoda musi być dobrowolna. Nie uzależniaj zawarcia 
umowy od wyrażenia zgody na przetwarzanie danych 
osobowych, które nie jest konieczne do wykonania 
tej umowy.

Oferowanie prezentu (lead magnet) w zamian za 
podanie danych osobowych na konkretny cel 
(np. zapis do newslettera) jest dozwolone. RODO nie 
zmienia nic w tej kwestii. Pamiętaj jednak, że subskrybent 
musi być prawidłowo poinformowany i świadomy na 
jaki cel przekazuje swoje dane.

10

Przykład: jeśli sprzedajesz meble kuchenne, nie możesz uzależniać dokonania transakcji (sprzedaży 
kompletu mebli) od zgody klienta na przekazanie jego danych osobowych do firmy z sektora AGD w celu 
dobrania dla Ciebie odpowiedniego zestawu sprzętów kuchennych. Nie ma natomiast problemu, jeśli 
oferujesz jakiś prezent (e-book, nagranie video) czy rabat w zamian za zapisanie się na listę mailingową. 
Musisz jedynie jasno określić, o jakie dane prosisz, w jakim celu i co oferujesz w zamian.

Dobrym przykładem jest tu pracodawca, który prosi pracowników o wyrażenie zgody na monitoring 
w miejscu pracy. Oczywistym jest, że podjęcie decyzji w tej kwestii przez pracowników może być 
podyktowane obawą utraty pracy, jeśli nie wyrażą zgody. Taka zgoda nie będzie zatem postrzegana 
jako dobrowolna w świetle RODO.

Co to znaczy „porządna” zgoda w świetle RODO? Dlaczego mówimy o zgodzie przez duże „z”?

RODO wymienia kilka cech, jakie powinna posiadać dobra zgoda, odbierana od jakiejkolwiek osoby, a dotycząca 
przetwarzania jej danych osobowych.

Pierwszą z nich jest dobrowolność. Nie możesz więc uzależniać zawarcia czy wykonania umowy od wyrażenia 
zgody na przetwarzanie danych, które nie jest niezbędne dla wykonania tej umowy (bo na przetwarzanie 
danych w celu wykonania umowy w ogóle nie potrzebujesz zgody – patrz strona 5).

RODO wskazuje, że w niektórych sytuacjach dochodzi do zachwiania równowagi pomiędzy stronami i wówczas 
prośba podmiotu „silniejszego” o wyrażenie przez podmiot „słabszy” zgody na przetwarzanie danych osobowych 
może nie być postrzegana jako dająca rzeczywiście dobrowolność wyboru. 



użytkownik musi wiedzieć komu udziela zgody. Powinieneś podać swoje dane w treści zgody. Jeśli
masz zamiar przekazywać dane podmiotom trzecim, to one też powinny być wymienione w treści zgody. 
Nie wystarczy sformułowanie „i partnerów”,

użytkownik musi wiedzieć na co konkretnie wyraża zgodę. Najlepiej jest podać, o których danych mówimy 
(np. czy tylko adres e-mail, czy też adres pocztowy, numer telefonu, historia zakupów?),

użytkownik musi wiedzieć na jaki cel przekazuje Ci dane. Jeśli masz zamiar przetwarzać dane na kilka 
celów, najlepiej byłoby odbierać odrębną zgodę na każdy cel. Czasami może być dopuszczalne zgromadzenie 
kilku celów w jednej zgodzie, jeśli są one ze sobą mocno powiązane.

2

RODO wskazuje także, że zgoda musi być konkretna. Co to oznacza? Kilka warunków:

Poprawna treść zgody:
Zgadzam się na przetwarzanie wyżej podanych moich danych osobowych (imię i adres e-mail) przez spółkę 
XYZ sp. z o.o. na cele marketingowe.

Niepoprawna treść zgody:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem parlamentu europejskiego 
i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz.Urz. UE nr L/119/1) na cele administracyjne, 
statystyczne i marketingowe przez właściciela portalu i jego partnerów.

Co jest nieprawidłowego w powyższym przykładzie zgody?

ZGODA 
KONKRETNA

Zgoda musi być konkretna.

Podaj w jasny sposób, prostym językiem, o co 
konkretnie prosisz (o jakie dane), w jakim celu i kto 
będzie dane wykorzystywał.
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nie podano podmiotu, który będzie przetwarzał dane (wskazano tylko „właściciela portalu”, ale nie 
wiadomo kto to taki),

nie podano jakich danych osobowych dotyczy zgoda,

wskazano enigmatycznych „partnerów” a więc bliżej nieokreślony krąg podmiotów,

podano kilka celów przetwarzania jednocześnie, przy czym nie wiadomo co oznaczają „cele administracyjne”. 
Lepiej byłoby użyć tylko sformułowania „cele marketingowe”, bo cele statystyczne mieszczą się w tych pierwszych,

niepotrzebnie powoływany jest tytuł RODO. To tylko zaciemnia treść zgody (jest trudna do przeczytania). 
W treści zgody nie trzeba powoływać żadnych aktów prawnych, numerów artykułów ani numerów 
dziennika ustaw.
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Zgoda musi być świadoma, czyli wymagane jest konkretne pozytywne działanie użytkownika.

Domyślnie zaznaczone check-boxy, czy jakiekolwiek milczenie nie jest zgodą. Nie możesz przyjmować zgody 
na zasadzie opt-out, tzn. domyślnie uważać, że została wyrażona, a tylko w razie sprzeciwu zaprzestać prze-
twarzania danych.

W świetle RODO trzeba odpowiednio ostrożnie zaprojektować ten proces. Przepisy wskazują, że przykładowo 
zbyt nachalne okienko nakłaniające do wyrażenia zgody, jeśli pojawia się zbyt często w czasie korzystania 
z usługi, tak że w efekcie ją zakłóca – może nie być uznane za świadome wyrażenie zgody. Ktoś kto ją zaznaczy 
tylko po to, by pozbyć się tego okienka – nie będzie działał w sposób w pełni świadomy i dobrowolny.

Przy tej okazji warto powrócić do kwestii narzędzia Facebook Lead Ads. W świetle RODO będziesz mógł nadal 
je stosować, ale powinieneś w procesie „ustawiania” takiej reklamy zadbać o to, by w końcowym etapie pojawiały 
się check-boxy. Za pomocą tych okienek użytkownik świadomie wyrazi zgodę na przekazanie Ci jego danych 
osobowych. „Podstawowy” mechanizm Facebook Lead Ads, który automatycznie wypełnia formularz danymi 
osobowymi użytkownika nie będzie natomiast prawidłowy w świetle RODO.

ZGODA 
ŚWIADOMA

Zgoda musi być świadoma. 

Wymagane jest aktywne działanie użytkownika.
Milczenie nigdy nie może być uznane za zgodę.
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Zgoda w świetle RODO musi też być jednoznaczna. Chodzi o to, by z danego zachowania użytkownika dało 
się bez wątpliwości wywnioskować, że udzielił zgody.

Tak, dobrze przeczytałeś. Z „zachowania”. Nie musi to zawsze być tekst i checkboxy. Samo podanie adresu e-mail 
może być uznane za zgodę na wykorzystanie go do celów przesyłania newslettera – jeśli tylko odpowiednio 
dobrze skonstruujesz formularz.

Prośba o zgodę może też pojawić się jako wyskakujące okienko na stronie czy powiadomienie, wystarczy, że 
tekst będzie odpowiednio sformułowany. Jeśli tekst będzie odpowiednio sformułowany, to samo kliknięcie 
będzie mogło być uważane za zgodę.

Jak już wskazywałyśmy wyżej, nie możesz z samego faktu, że ktoś zarejestrował się na webinarium lub pobrał 
e-booka wnioskować, że wyraził również zgodę na otrzymywanie informacji handlowych (może chciał tylko 
wziąć udział w tym jednym webinarium?). Taki zapis czy pobranie e-booka nie jest jednoznaczne z subskrypcją 
do listy mailingowej.

Uważaj też na umieszczanie treści zgód w regulaminach czy innych dłuższych tekstach, które użytkownik ma 
do wglądu. Akceptacja „terms & conditions” nie jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na dopisanie adresu 
e-mail do newslettera czy innej bazy marketingowej.

Czasami zgodę można wyrazić w sposób dorozumiany. Dane zachowanie będzie tak jednoznaczne, konkretne 
i świadome, że będzie oczywistą zgodą na przetwarzanie danych osobowych, pomimo, że nie będzie zawierało 
żadnego pisemnego czy ustnego oświadczenia. Jako przykład można wskazać wręczenie wizytówki albo wrzucenie 
jej do pojemnika, z którego odbywa się losowanie nagród (np. na konferencji branżowej). 

Przekazanie wizytówki jest jednoznaczne z udzieleniem zgody na przetwarzanie danych na niej zawartych w celach 
kontaktu biznesowego. Nie należy jednak rozumieć takiego zachowania jako zgody na dodanie do ogólnej 
bazy marketingowej i np. przesyłanie tej osobie masowych smsów.

ZGODA 
JEDNOZNACZNA

Zgoda musi być jednoznaczna. 

Nie można domniemywać zgody z innego zachowania, 
np. akceptacji regulaminu lub zapisu na webinarium.
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Zgodę na otrzymywanie notyfikacji web push subskrybent może cofnąć na 3 różne sposoby:

W każdym momencie - w ustawieniach swojej przeglądarki,

W każdym momencie - poprzez widgety, które dodatkowo włączysz na swojej stronie, jak skrzynka 
odbiorcza czy dzwonek zapisu.

Bezpośrednio po otrzymaniu notyfikacji - klikając w ikonę zębatki w Twoim powiadomieniu.

Zadbaj, aby Twoi odbiorcy wiedzieli o tym zanim zaczniesz swoje działania web push. Wpłynie to na wzrost 
ich zaufania wobec Ciebie a tym samym poskutkuje większą ilością zapisów na subskrypcję.

Joanna Worotyńska
VP of Communication and Marketing @ PushPushGo

2

RODO nakłada nowy obowiązek dotyczący zgód pobieranych od użytkowników. Dawniej należał on do 
dobrych praktyk marketingu, obecnie zaś będzie wymogiem prawnym. Mowa o obowiązku zapewnienia, by 
zgodę można było tak samo łatwo wycofać, jak została udzielona.

Co ten obowiązek oznacza w praktyce? Najłatwiej spełnisz go, jeśli umożliwisz użytkownikom poinformowanie 
Cię o wycofaniu zgody tym samym kanałem komunikacji, w którym nastąpiła. Przykładowo, jeśli odbierałeś zgodę 
telefonicznie, uruchom i podaj na swojej stronie www numer telefonu, pod którym można ją odwołać. Jeśli 
pozyskałeś zgodę na korespondencję mailową – podaj na dole każdej wiadomości link dezaktywujący. Pamiętaj 
przy tym, że nie spełnią swojej roli małe ledwo widoczne zapisy. Link do wypisania się z listy powinien być 
wyraźny.

O prawie do wycofania zgody należy poinformować użytkownika już w momencie jej odbierania. Może to być 
zwykłe zdanie typu „Pamiętaj, że zawsze możesz odwołać swoją zgodę klikając tutaj”.

ZGODĘ MUSI DAĆ SIĘ
ŁATWO WYCOFAĆ

Zgoda musi być łatwa do wycofania.

Link dezaktywujący, który przedtem był dobrą 
praktyką, teraz staje się obowiązkiem.
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Jeśli już odbierasz od osób zgody na cele marketingowe i chcesz by były zgodne z RODO, zastanów się czy 
rzeczywiście odpowiadają one procesom, które następnie wykonujesz na danych dotyczących tych użytkowników.

Najprawdopodobniej do swoich wysyłek marketingowych wykorzystujesz nie tylko dane transakcyjne, jakie 
podał Ci klient (jego imię, nazwisko, adres e-mail), ale też historię otwieralności maili, historię zakupów i inne 
dane, jakie o nim posiadasz (płeć, wiek, lokalizacja, preferencje itd.). Zgodnie z RODO dane osobowe to każda 
informacja o konkretnej osobie, a więc również takie szczegóły jak wiedza o jej zachowaniach czy preferencjach. 
W związku z tym, jeśli będziesz chciał realizować kampanie marketingowe z wykorzystaniem posiadanej przez 
Ciebie wiedzy o kliencie – wówczas musisz zadbać o zebranie odpowiednio szerokich zgód marketingowych.

Najprawdopodobniej nie będzie wystarczająca zgoda o treści „zgadzam się na przetwarzanie moich danych 
osobowych do celów marketingowych”. Jeśli chodzi o e-mail marketing to bardziej odpowiednia będzie treść 
„zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail oraz historii otwieralności wiadomości) 
do celów marketingowych”. W przypadku innych form marketingu komunikat ten trzeba odpowiednio dosto-
sować.

Pamiętaj, że RODO kładzie nacisk na jasność, przejrzystość i zrozumiałość komunikatów dotyczących 
przetwarzania danych osobowych. Użytkownik powinien wiedzieć konkretnie, na co wyraża zgodę. Ty nie 
powinieneś używać danych, co do których nie masz pewności, że użytkownik objął je swoją zgodą. Komunikaty 
do niego kierowane powinny być pisane prostym językiem. Nie powinny też w żaden sposób wprowadzać 
w błąd. Jeśli zatem chcesz wykorzystywać do celów marketingowych inne informacje o kliencie, niż tylko jego 
adres e-mail – powinieneś napisać o tym wprost już w momencie pozyskiwania zgody.

UWAŻAJ, 
ANALIZA METADANYCH 
MOŻE WYMAGAĆ 
ODRĘBNEJ ZGODY

Pisz dokładnie, jakie dane będziesz przetwarzał.
Nie zatajaj niczego.
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Jeśli Twoim zamiarem jest przesyłanie komunikatów marketingowych nie tylko własnych lecz także innych 
podmiotów – powinieneś to jasno i wyraźnie wskazać już na etapie odbierania zgody od użytkownika. 

Pisząc „jasno i wyraźnie” mamy na myśli podanie konkretnych nazw podmiotów, które oprócz Ciebie będą 
przetwarzały dane albo w imieniu których będziesz wysyłał informacje handlowe. Sformułowanie „oraz partnerów” 
czy „oraz członków grupy kapitałowej” nie jest wystarczające. Czasem będziesz mógł ograniczyć się do wskazania 
pewnej grupy podmiotów, jeśli będzie to wskazanie odpowiednio precyzyjne i związane z tematem głównym, 
którego dotyczy zgoda. Przykładowo będąc szefem stowarzyszenia, które przesyła swój newsletter, mógłbyś 
napisać, że zgoda dotyczy również otrzymywania informacji handlowych „od członków stowarzyszenia”. 

Po wejściu w życie RODO, znacznie utrudnione mogą być sprzedaż i nabywanie baz danych. Nawet jeśli 
założymy, że osoby zapisane do takich baz w zamian za przyznanie dużej korzyści wyraziły świadomą zgodę 
na otrzymywanie treści marketingowej od bliżej nieokreślonego zbioru nadawców, to w świetle RODO takie 
zgody mogą być uznane za niewystarczająco konkretne.

Pamiętaj też, że w świetle RODO raczej nie będzie można uznać za prawidłowo stworzone tzw. baz biznesowych. 
Chodzi o bazy złożone z ogólnodostępnych adresów czy numerów telefonu – podanych na stronach www, w 
ewidencji działalności gospodarczej czy w innych publicznie dostępnych źródłach. Na taki przypadek trzeba 
patrzeć podobnie jak na opisany wyżej przykład wręczenia wizytówki. To że ktoś wręczył mi wizytówkę do 
celów kontaktu biznesowego nie oznacza, że mogę dopisać go od swojej listy mailingowej. Podobnie podanie 
adresu e-mail na mojej firmowej stronie www - nie oznacza, że można przesyłać mi wszelkiego rodzaju oferty 
biznesowe. Oczywiście jest to kontakt dla osób, które rzeczywiście chcą skorzystać z moich usług lub w inny 
sposób współpracować. Przez publikację adresu na mojej www nigdy jednak nie wyrażałam zgody na przesyłanie 
mi ofert wycieczek turystycznych, ofert zakupu samochodu czy nawet kalendarzy biznesowych.

PRZESYŁANIE MATERIAŁÓW 
MARKETINGOWYCH
„OD PARTNERÓW” 
MOŻE BYĆ UTRUDNIONE

Powinny zniknąć z obrotu sformułowania typu 
„i od partnerów”.
Sprzedaż baz danych osobowych może stracić 
rację bytu.
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dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane. W szczególności, gdy umowa 
pomiędzy Tobą a klientem została zakończona,

użytkownik cofnął swoją zgodę, na której opierało się przetwarzanie danych,

klient wniósł sprzeciw przeciwko przetwarzaniu jego danych na cele marketingowe,

przetwarzanie wiązało się z usługą elektroniczną i opierało się na zgodzie osoby niepełnoletniej.

2

RODO wprowadza tzw. prawo do bycia zapomnianym. Oznacza ono, że osoba, której informacje dotyczą, może 
żądać, byś usunął ze swych systemów i kartotek papierowych wszystkie dotyczące jej dane. Musisz przygotować się 
na takie sytuacje, by wiedzieć jak w konkretnym przypadku technicznie zrealizować prawo do bycia zapomnianym.

Prawo do bycia zapomnianym nie będzie absolutne. Chodzi w nim o zaprzestanie przetwarzania danych 
konkretnej osoby oraz przede wszystkim o usunięcie publicznie dostępnych informacji o takim przetwarzaniu 
(usunięcie linków z internetu, np. wskazujących na to, że ktoś kiedyś posiadał konto na danym portalu 
społecznościowym, ale go usunął).

Prawo do bycia zapomnianym nie może ingerować w bezpieczeństwo innych danych osobowych. Dlatego 
nie będzie konieczności ingerowania w back-up, jeśli wymagałoby to nadmiernych wysiłków technicznych 
i kosztowych. Poza tym, zachowanie danych w back-up’ie ma na celu „prawnie usprawiedliwiony interes”, 
jakim jest bezpieczeństwo IT. To uzasadnia pozostawienie danych w kopiach zapasowych, pomimo że z wszyst-
kich innych systemów konieczne będzie ich usunięcie.

Powinieneś pamiętać, że użytkownik może żądać „bycia zapomnianym” w szczególności jeżeli:

Przepisy RODO dotyczące prawa do bycia zapomnianym są nieco bardziej skomplikowane niż tylko reguła 
„trzeba zawsze usunąć wszystkie dane na żądanie użytkownika”. Powinieneś pamiętać, że nie jest to prawo abso-
lutne. Każdy przypadek takiego żądania do usunięcia wszelkich danych należy zatem rozpatrywać indywidualnie 
(być w może w Twoim przypadku będzie zachodziła sytuacja, uzasadniająca zachowanie niektórych z nich).

PRAWO DO BYCIA
ZAPOMNIANYM

RODO wprowadza prawo do bycia zapomnianym. 
Musisz być technicznie przygotowany na realizację 
takich żądań.

Regułą jest, że użytkownik może domagać się usunięcia 
wszystkich jego danych. Są jednak od tego wyjątki. 
Każdy przypadek takiego żądania trzeba rozpatry-
wać indywidualnie.
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Oczywiście wysyłanie notyfikacji web push nie opiera się na przetwarzaniu żadnych danych osobowych. 
Jednak jeśli zdecydujesz się np. zbierać zgodę na web push razem z adresem mailowym, Twój dostawca notyfikacji 
będzie również procesorem danych osobowych Twoich subskrybentów. 

Zanim skorzystasz więc z takich usług upewnij się:

czy dostawca web push nie korzysta z pośrednika OneSignal, który wprost komunikuje, iż świadczy swoje 
usługi za darmo ponieważ odsprzedaje dane, które pozyskuje ze stron klientów,

jego serwery znajdują się na terenie Unii Europejskiej lub w kraju, w którym zapewniony jest równie 
wysoki poziom ochrony danych.

2

Jeśli korzystasz z zewnętrznych narzędzi marketingowych 
będziesz musiał bardzo starannie wybierać kontra-
hentów. Na Tobie ciąży odpowiedzialność za wybór 
takiego podwykonawcy, który daje gwarancję bezpie-
czeństwa danych i zgodności swego działania z RODO.

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, to zapewne korzystasz z różnego rodzaju zewnętrznych narzędzi – czy to marketingowych, 
czy też księgowych, usług agencji rekrutacyjnych itd. Niektóre z nich wiążą się z przekazaniem posiadanych przez 
Ciebie danych osobowych Twojemu kontrahentowi (jak choćby wgranie bazy klientów do Facebooka, wgranie 
bazy do systemu e-mail marketingowego, zlecenie kampanii sms, zlecenie rekrutacji, posiadanie zewnętrznego 
biura księgowego). 

Jeśli żyjesz w przekonaniu, że to firma świadcząca dane usługi jest  wyłącznie odpowiedzialna za całość procesów 
przetwarzania danych osobowych, które pojawiają się przy tej współpracy – jesteś w błędzie.  Już na gruncie 
obecnych przepisów, to Ty nadal pozostajesz administratorem danych i na Tobie ciąży wiele obowiązków. 
Podwykonawca (czyli tzw. procesor danych osobowych) odpowiada jedynie za zapewnienie odpowiedniego 
stopnia bezpieczeństwa dla danych przekazanych mu przez Ciebie.

Tymczasem RODO wprowadza jeszcze Twoją dodatkową odpowiedzialność. Wobec swoich użytkowników, 
klientów, subskrybentów, pracowników – to Ty wprost odpowiadasz, jeśli wybrałeś procesora, który nie daje 
gwarancji rzetelnego przetwarzania powierzonych mu danych. Decydując się zlecić jakiś proces – zawierający 
w sobie pracę na nich firmie zewnętrznej, powinieneś de facto przeprowadzić swego rodzaju casting. W świetle 
RODO powinieneś brać pod uwagę i współpracować tylko z takimi podmiotami, które gwarantują ochronę 
danych osobowych zgodnie z najwyższymi standardami.

Powyższe ma duże znaczenie dla marketerów. Jeśli w  Twoich działaniach marketingowych dochodzi do prze-
twarzania, to nie możesz wybierać narzędzia marketingowego tylko na podstawie oceny funkcjonalności albo 
ceny. Musisz też zwrócić uwagę na zgodność działania tego narzędzia z RODO. W przeciwnym wypadku możliwe 
będzie nałożenie na Twoją firmę kar pieniężnych.

Joanna Worotyńska
VP of Communication and Marketing @ PushPushGo

ODPOWIADASZ ZA WYBÓR
DOSTAWCÓW USŁUG
MARKETINGOWYCH ORAZ
INNYCH KONTRAHENTÓW
PRZETWARZAJĄCYCH 
W TWOIM IMIENIU DANE
OSOBOWE – BIUR
KSIĘGOWYCH, FIRM HR ITD.
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ZASADA RZETELNOŚCI
I TRANSPARENTNOŚCI

Oprócz zasady minimalizacji danych oraz zasady „privacy by default”, o których wspomniałyśmy wyżej, RODO 
wprowadza również inną bardzo ważną zasadę. Jest to zasada transparentności i rzetelności. Chodzi o to, żeby 
osoba, której dane są lub mają być przetwarzane miała pełną jasność i jak największą kontrolę nad tymi 
procesami.

Wszelkie komunikaty dotyczące danych osobowych mają być pisane prostym, zrozumiałym językiem. Powinny 
zniknąć z obrotu skomplikowane formułki prawne czy zwroty pisane żargonem technicznym. 

Prośby o podanie danych osobowych nie mogą być w żaden sposób mylące. Nie wolno w żaden sposób ich  
„wyłudzać”, pobierać ich „przy okazji”. Nie wolno wykorzystywać faktu, że użytkownik jest nieświadomy tego, 
że udostępnił swoje dane osobowe. Nie wolno też opierać swych działań na niewiedzy czy bierności użytkow-
nika.

RODO nakłada szerokie obowiązki informacyjne (o których poniżej). Nie są to tylko uciążliwe, formalne 
obowiązki, ale realne narzędzia, które mają umożliwić realizację właśnie zasady transparentności i rzetelności.

Możesz przyjąć, że celem RODO jest „ucywilizowanie” procesów przetwarzania danych osobowych, które w 
obecnym cyfrowym świecie rozrosły się do wręcz niewyobrażalnych rozmiarów. Obrazową metaforą głównego 
przesłania RODO może być powołane przez nas na wstępie stwierdzenie: traktuj cudze dane osobowe jak nie 
swoje pieniądze. O co chodzi w tej metaforze? Już tłumaczymy.

Nie boisz się powierzyć swoich pieniędzy bankowi, pewnie wielokrotnie każdego miesiąca dokonujesz przelewów 
on-line, płatności elektronicznych. Nie boisz się zapłacić za zamówienie w sklepie internetowym z góry. 

Obrót pieniądzem elektronicznym opiera się na zaufaniu do wszystkich podmiotów w nim uczestniczących, a także 
na przekonaniu, że w razie jakiejkolwiek pomyłki będzie można każdą transakcję rozliczyć. Jeśli bank lub 
operator płatności on-line źle zaksięguje Twój przelew, pozostanie po tym ślad w systemach elektronicznych 
i pieniądze – po sprawdzeniu – zostaną Ci zwrócone.

Do podobnej zasady dąży RODO w dziedzinie ochrony danych osobowych. Wszelkie procesy mają  być rozliczalne, 
a administratorzy danych muszą dbać o to, by nie dokonywać operacji niechcianych przez użytkowników. 
Proste, prawda?

2

Jedną z najważniejszych zasad w RODO jest 
transparentność i rzetelność.

Traktuj cudze dane osobowe jak nie swoje pieniądze.
 Z takim nastawieniem łatwiej Ci będzie dostosować się 
do wymogów RODO.

ZASADA RZETELNOŚCI 
I TRANSPARENTNOŚCI
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swoją tożsamość i dane kontaktowe – tzn. dane adresowe i adres e-mail,

dane kontaktowe inspektora ochrony danych – jeśli będziesz takiego miał w swojej firmie, wystarczy 
podać e-mail inspektora,

cele, na jakie będziesz przetwarzał pozyskane dane,

podstawę prawną przetwarzania – wyrażona zgoda, odpowiedni przepis prawa lub „prawnie 
usprawiedliwiony interes”,

czy dane osobowe będziesz przekazywać jakiemuś innemu podmiotowi,

czy zamierzasz przekazywać dane osobowe poza obszar Unii Europejskiej – np. do USA, jeśli 
będziesz wgrywał je do programu MailChimp albo do Facebooka,

okres, przez który zamierzasz przechowywać dane osobowe,

informacja o prawie żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania,

informacja o prawie do przenoszenia danych – np. użytkownik może żądać, by jego dane były 
przekazane bezpośrednio z jednego operatora telekomunikacyjnego do drugiego,

pouczenie, że użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do GIODO,

jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych,

czy zamierzasz wykorzystywać dane do profilowania, a jeśli tak, to jakie mogą być tego konsekwencje 
dla użytkownika.

W obecnych przepisach jeśli jesteś administratorem danych, to musisz poinformować osobę, której dane 
przetwarzasz o kilku podstawowych kwestiach. Np. o swojej tożsamości (kto jest administratorem), o prawie 
do żądania zmiany danych albo do wycofania zgody na przetwarzanie, o celach przetwarzania.

RODO rozszerza znacznie te obowiązki - z kilku do kilkunastu punktów. Już przy zbieraniu danych od 
konkretnej osoby będziesz musiał podać jej następujące informacje: 

Sporo tego. Najprawdopodobniej w obrocie przyjmie się praktyka, że powyższe informacje podawane będą 
użytkownikom w postaci polityk prywatności.

2

RODO wprowadza znacznie szersze obowiązki 
informacyjne niż było to dotychczas.

Najprawdopodobniej oznacza to, że niemal każda firma 
działająca w internecie, będzie musiała posiadać politykę 
prywatności.

ROZSZERZONY 
OBOWIĄZEK 
INFORMACYJNY
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Web push nie wykorzystuje w swoim mechanizmie działania cookies, nie musisz się więc obawiać żadnych 
zmian, które wprowadzi RODO w tym zakresie.

Joanna Worotyńska
VP of Communication and Marketing @ PushPushGo

RODO nie reguluje wprost zasad korzystania z tzw. ciasteczek. Zajmuje się tym inny akt prawny, a niedługo 
najprawdopodobniej Unia Europejska wprowadzi nowe zasady dotyczące cookies – w planowanym tzw. 
Rozporządzeniu e-Privacy.

Jeśli jednak używasz takiego rodzaju ciasteczek lub narzędzi śledzących, które pozwalają Ci na identyfikację 
danego użytkownika (nie tylko po imieniu i nazwisku, ale także po adresie e-mail albo adresie IP, jeśli w ten 
sposób jesteś w stanie zidentyfikować konkretną osobę) – wtedy pełne zastosowanie będzie miało RODO.

2

RODO nie wprowadza zmian w stosowaniu cookies, 
które nie ingerują w sferę prywatności użytkownika.

Jako marketer musisz natomiast zastanowić się
czy stosujesz narzędzia opierające się na ciasteczkach
w sposób zanonimizowany, czy jednak wchodzisz 
w strefę przetwarzania danych osobowych.

CZY ZMIENIĄ SIĘ ZASADY
CO DO COOKIES? NIE.
ALE JEDNAK TAK.
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Nie jest prawdą, że RODO zakazuje profilowania i że będzie ono możliwe tylko za wyraźną zgodą użytkownika.

Profilowanie takie jak jest stosowane w większości procesów marketingowych, czyli dążące do wyświetlania 
użytkownikom spersonalizowanych reklam czy komunikatów marketingowych – będzie dozwolone bez zgody 
użytkownika, w ramach tzw. prawnie usprawiedliwionego celu, jakim jest marketing własnych usług i produk-
tów. Nie będziesz musiał zbierać na to odrębnych zgód. Niemniej jednak konieczne będzie poinformowanie 
użytkowników o tym, że stosujesz wobec nich profilowanie.

Z drugiej strony, zakazane będzie (chyba że użytkownik wyrazi zgodę) profilowanie służące do „automatycznego 
podejmowania decyzji, które wywołują skutki prawne lub inne podobne skutki”. Jest to trochę enigmatyczne 
stwierdzenie i ciężko z góry powiedzieć, czym są te „inne podobne skutki”. 

Chodzi jednak o kwestie poważne, wywołujące wpływ na sferę prywatności użytkowników lub na ich sytuację 
osobisto-ekonomiczną. Na pewno zakazane będzie takie profilowanie klientów, które prowadzi do 
dyskryminacji. Np. podejmowanie przez biuro nieruchomości automatycznych decyzji o tym, że tylko 
osobom o białym kolorze skóry oferowane są domy w konkretnej dzielnicy. Zakazane będzie również takie 
automatyczne (oparte na profilowaniu) działanie, które prowadzi do wyświetlania różnym osobom ofert tego 
samego produktu, ale po różnej cenie. Na takie czynności trzeba pozyskać zgodę użytkownika oraz zapewnić 
mu prawo sprzeciwu wobec profilowania.

Do powyższych „poważnych decyzji” nie kwalifikuje się natomiast automatyczny proces, który decyduje czy 
danemu klientowi sklepu wyświetlić reklamę niebieskiej czy zielonej koszulki. Takie profilowanie możesz 
nadal „uprawiać” po wejściu w życie RODO.

2

Jeśli jesteś tylko „zwykłym” marketerem, dążącym do 
jak najlepszego targetowania Twoich komunikatów 
marketingowych, nie musisz obawiać się RODO. Tego 
typu niedyskryminujące profilowanie nie będzie 
zakazane.

Musisz jednak zastanowić się czy nie „wpadniesz” 
pod przepisy RODO, jeśli stosujesz „automatyczne 
podejmowanie decyzji” w kwestiach poważnych, 
które mogą istotnie wpływać na sytuację Twoich 
klientów, leadów czy użytkowników.

PROFILOWANIE – NADAL
MOŻLIWE, ALE…
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Mówiłyśmy wyżej o zasadzie transparentności czy inaczej rozliczalności. Wiadomo też, że na gruncie RODO 
możliwe będą kontrole nowego GIODO i nakładanie kar pieniężnych za działania niezgodne z prawem. To na 
Twojej firmie jako administratorze danych będzie spoczywał ciężar udowodnienia, że wszystkie czynności 
podejmowałeś zgodnie z regułami ochrony danych osobowych.

Spełnienie tego wymogu raczej nie będzie w praktyce możliwe, jeśli nie będą w Twojej firmie obowiązywały   
polityki i instrukcje, dotyczące wszystkich aspektów przetwarzania danych osobowych.

Pomyśl, jeśli sam nie masz spisanego „rozkładu jazdy”, trudno jest go zapamiętać, a tym bardziej stosować w praktyce. 
Tym bardziej nie uda się spowodować, by tego samego „rozkładu jazdy” trzymali się wszyscy Twoi pracownicy.

RODO wprowadza także obowiązek posiadania dokumentu o nazwie „rejestr przetwarzania danych 
osobowych”. Będzie on obowiązkowy praktycznie dla każdej firmy, która przetwarza dane osobowe w stopniu 
większym niż „sporadycznie”.

Wydaje się zatem, że od procedur nie ucieknie żadna firma. 

2

RODO kładzie duży nacisk na zasadę rozliczalności, 
tj. możliwość sprawdzenia w każdej chwili, jakie 
procesy przetwarzania danych osobowych są 
stosowane w Twojej firmie.

Praktycznie nie ma możliwości zapewnienia tej 
rozliczalności w inny sposób niż poprzez wprowadzenie 
różnego rodzaju polityk i instrukcji oraz dopilnowanie, 
by były one stosowane na bieżąco przez wszystkich 
pracowników w organizacji.

MUSISZ MIEĆ 
DOKUMENTACJĘ NA
WSZYSTKO I BYĆ PEWNYM,
ŻE DZIAŁASZ ZGODNIE 
Z PRAWEM.
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podmiot amerykański wpisany jest na tzw. listę Privacy Shield,

przekazanie danych do USA jest niezbędne do wykonania umowy między Tobą a osobą, której dane 
dotyczą (np. gdybyś świadczył usługi kurierskie do Ameryki, oczywistym jest, że dla wykonania 
zamówień byłby konieczny transfer danych osobowych do USA – ponieważ musisz odbiorcy w USA 
przekazać m.in. informację o nadawcy z UE),

osoba, której dane dotyczą, poinformowana o ewentualnym ryzyku, wyraźnie wyraziła zgodę na 
przekazanie swoich danych. Nie musi być to zgoda pisemna, ważne żeby była wyraźna,

podpiszesz z kontrahentem amerykańskim rozbudowaną umowę zgodną z tzw. standardowymi 
klauzulami umownymi, których wzór wyznacza Komisja Europejska.

W gąszczu informacji, które pojawiają się o RODO, mogłeś gdzieś słyszeć, że  zakazane będzie korzystanie z jakich-
kolwiek narzędzi amerykańskich, nawet za zgodą użytkownika. To nieprawda.

RODO nie ma na celu zablokowania wymiany danych pomiędzy firmami z UE a USA, jednak wyraźnie 
wskazuje, że trzeba bardzo starannie dobierać ewentualnych kontrahentów z USA. To Twoja firma odpowiada 
za to, czy kontrahent rzeczywiście zapewnia odpowiednią ochronę dla danych.

Faktem jest, że zgodnie z RODO zawsze lepiej wybrać kontrahentów z UE. Mamy wówczas większe prawdopo-
dobieństwo, że oni również dostosowali się do nowych wytycznych. Mamy też większe możliwości sprawdzenia ich.  

Jako podmiot unijny będziesz jednak mógł przesyłać dane osobowe do kontrahentów w USA (korzystać 
z aplikacji amerykańskich), jeśli spełniony będzie chociaż jeden z tych warunków:

Obecnie firmy amerykańskie przykładają już dużo większą uwagę do ochrony danych osobowych, niż było to 
dawniej. Większość ze znaczących podmiotów certyfikuje się i zostaje wpisanych na listę Privacy Shield. Inni 
oferują podpisanie umów zgodnych z wytycznymi UE. Jeśli tylko zadasz sobie trochę trudu, będziesz w stanie 
prawidłowo uporządkować kwestię ochrony danych osobowych w Twojej współpracy z podmiotami amery-
kańskimi.  

2

RODO nie zakazuje przesyłania danych 
osobowych do USA.

Aby korzystać z narzędzi amerykańskich w celach 
marketingowych musisz jednak sprawdzić, czy Twój 
kontrahent spełnia standardy ochrony takie jak 
obowiązują w UE.

KORZYSTANIE Z NARZĘDZI
AMERYKAŃSKICH – MUSISZ
SPRAWDZIĆ SWOJEGO
KONTRAHENTA
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Najprawdopodobniej już wielokrotnie słyszałeś, że RODO jest bardzo niekorzystnym aktem prawnym dla 
marketerów, ponieważ wprowadza wysokie wymagania i jeszcze wyższe kary w przypadku łamania jego 
postanowień.

Prawda jest taka, że wraz z wejściem w życie RODO pojawi się jeszcze inne, de facto poważniejsze zagrożenie 
dla firm działających interaktywnie. Otóż nowy GIODO w trakcie kontroli prowadzonej w firmie będzie mógł 
wydać tzw. postanowienie tymczasowe. Taką decyzją organ ten będzie mógł nakazać zaprzestanie określo-
nych czynności związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Dla niektórych podmiotów może to ozna-
czać „zamknięcie ich biznesu” albo zamknięcie ich działalności marketingowej na dłuższy okres – do czasu wyja-
śnienia sprawy przez GIODO.

Sprawa jest więc poważna. Chociaż nie jest „nie do przejścia”.

2

Zagrożenia płynące z RODO to nie tylko 
kary finansowe.

W razie kontroli nowy GIODO będzie mógł tymczaso-
wo nakazać Ci zaprzestać konkretnych czynności, 
związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

SPRAWA JEST POWAŻNA.
NIE TYLKO 
KARY FINANSOWE.
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Joanna Worotyńska
VP of Communication and Marketing @ PushPushGo

joanna@pushpushgo.com

Agnieszka Grzesiek - Kasperczyk
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SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI


