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Wstęp 
 Rozwój łączności elektronicznej, w szczególności Internetu, daje wszystkim 

użytkownikom nowe możliwości zarówno jeśli chodzi o dostęp do wiedzy, jak i różnego 

rodzaju usług, ale stwarza także wiele zagrożeń. Media cyfrowe są odpowiedzialne za rozległe 

zmiany w społeczeństwie w ciągu ostatniego ćwierćwiecza1, co stwarza nowe wyzwania dla 

tworzenia właściwych ram prawnych w skali całego świata. Wyścig, aby zebrać jak najwięcej 

danych osobowych o nas, jest teraz decydującą bitwą dla gigantów internetowych, takich jak 

Google, Facebook, Apple i Microsoft2. Dlatego też jednym z podstawowych celów 

prawodawstwa UE stało się zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w Internecie 

użytkownikowi korzystającemu z usług telekomunikacyjnych oraz usług świadczonych drogą 

elektroniczną. Cel ten jest niełatwy do osiągnięcia, m.in. z tego powodu, że wraz z rozwojem 

baz danych i możliwości elektronicznego przetwarzania danych ustała naturalna ochrona  

w postaci technicznych granic możliwości kojarzenia różnych danych dotyczących 

poszczególnych osób3. 

Automatyczne przetwarzanie i związane z nim zagrożenia prywatności i ochrony 

danych osobowych stanowiły już przedmiot prawniczych publikacji. W odniesieniu do sektora 

publicznego uwagę skupiał model regulacji prawnej przetwarzania danych w obszarze 

monitorowania, wykrywania i zapobiegania przestępczości, natomiast poza tym zakresem 

wykorzystanie plików cookies nie było przedmiotem kompleksowej analizy. Wypełnienie tej 

luki poznawczej należy uznać za szczególnie potrzebne w odniesieniu do  organów 

administracji rządowej wraz z ich aparatem pomocniczym ze względu na dominującą rolę 

administracji rządowej w infrastrukturze informacyjnej państwa. Tak wytyczony zakres 

rozprawy, determinujący stopień szczegółowości ustaleń,  może też zapewnić jej praktyczną 

przydatność w procesach tworzenia, wykładni i stosowania prawa. 

 Głównym celem pracy jest ustalenie czy obowiązujące przepisy prawne odnoszące się 

do automatycznego gromadzenia danych o użytkownikach Internetu w działalności 

administracji rządowej są wystarczające dla ochrony interesu publicznego i interesów 

 
1 R. Schroeder, The internet in theory In: Social Theory after the Internet UCL Press. (2018), pobrano z : 

https://www.jstor.org/stable/j.ctt20krxdr.4; Shoshana Zuboff. Wiek kapitalizmu inwigilacji. Warszawa 2020, 

dostęp on-line przez https://litres.pl/shoshana-zuboff/wiek-kapitalizmu-inwigilacji/?uilang=pl; 
2 E. Pariser, How the New Personalized Web Is Changing What We Read and How We Think, Penguin Books 

2012;  
3 G. Szpor, T. Bąkowski  (red.) Jawność i jej ograniczenia. t. 12 Model regulacji, Warszawa 2016; J. Barta, P. 

Litwiński, Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz, Warszawa 2015, s. 121; 

https://www.jstor.org/stable/j.ctt20krxdr.4
https://litres.pl/shoshana-zuboff/wiek-kapitalizmu-inwigilacji/?uilang=pl
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indywidualnych, czy są jasne i właściwie stosowane, a jeżeli nie, to jakie zmiany w tym zakresie 

należałoby rekomendować.  

Zakres pracy nie obejmuje przetwarzania danych związanego z monitorowaniem, 

wykrywaniem i zapobieganiem przestępczości. Jak wskazała Grupa robocza ds. Artykułu 29  

w 2017 r. w niektórych przypadkach mogą zaistnieć okoliczności, w których prowadzenie 

zautomatyzowanego profilowania będzie wynikać z obowiązku prawnego - na przykład  

w związku z zapobieganiem nadużyciom finansowym lub praniem brudnych pieniędzy4. 

Jednak ta rozległa tematyka stanowi przedmiot odrębnych badań i znajduje już 

odzwierciedlenie w literaturze przedmiotu5. 

Zapewnianie bezpieczeństwa danych osobowych w Internecie dotyczy także urządzeń, 

z których użytkownik Internetu korzysta na co dzień. Na gruncie prawa krajowego 

problematyki tej dotyczą przepisy PrTelekom6 oraz ŚwUsłElekU 7, które regulują zagadnienia 

związane z dostępem do informacji znajdujących się w telekomunikacyjnym urządzeniu 

końcowym abonenta lub użytkownika i stanowią implementację dyrektywy 2002/58/WE8. 

Należy zauważyć, że zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 7 PrTelekom przepisy tej ustawy określają 

warunki ochrony użytkowników usług,  w szczególności w zakresie prawa do prywatności                          

i poufności. Co prawda ustawodawca nie odwołał się w tym przepisie do publicznoprawnej 

ochrony danych osobowych, niemniej kwestia ta niewątpliwie wiąże się również z  pojęciem 

przetwarzania danych, któremu nadano w regulacji prawnej danych osobowych9 zakres szerszy 

niż w innych aktach prawnomiędzynarodowych i w języku potocznym10. Jak wynika z art. 1,  

RODO11 chroni podstawowe prawa i wolności osób fizycznych, w szczególności ich prawo do 

ochrony danych osobowych. Powyższe oznacza że zakresowi ochrony podlega także ochrona 

 
4 Wytyczne dotyczące zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych  

przypadkach i profilowania dla celów rozporządzenia 2016/679 dostęp: 

https://ec.europa.eu/newsroom/article29/items/612053/en 
5 A. Adamski, M. Lesiak, Krajowy model regulacji prawnej przetwarzania danych w obszarze monitorowania, 

wykrywania i zapobiegania przestępstwom, Warszawa 2015 r.; J. Majewski (red.), Jawność i jej ograniczenia. 

Przeciwdziałanie przestępczości, Warszawa 2015, t. X.;  
6 Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2460 ze zm.); 
7 Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogę elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344); 
8 Dyrektywa 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2002 r. dotycząca przetwarzania 

danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (dyrektywa o prywatności 

i łączności elektronicznej) (Dz.Urz.UE L 201, 31.7.2002, p. 37–47) 
9 G. Szpor, Publicznoprawna ochrona danych osobowych, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, 1991/ 12 s. 

2; 
10 Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz.U. z 2016 r. poz. 922); 
11 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.Urz. UE L 

119, 4.5.2016, s. 1–88; 

https://pulpit.uksw.edu.pl/go/sip.legalis.pl~ssl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytinbzgyztmltqmfyc4njsgeztiobxgy
about:blankAKT%5b%5dBASIC.345979429
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prawa do prywatności. W RODO ustanowione zostały przepisy o ochronie osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz przepisy o swobodnym przepływie danych 

osobowych12. Z kolei w art. 1 pkt 3 ŚwUsłElekU ustawodawca wskazał, że ustawa określa 

zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z usług świadczonych 

drogą elektroniczną. W tym przepisie ustawodawca już nie odwołuje się do prawa do 

prywatności tak jak ma to miejsce w PrTelekom. 

 Ze względu na przedstawione elementy siatki pojęciowej wielopoziomowej regulacji,  

przepisy odnoszące się do automatycznego gromadzenia danych o użytkownikach Internetu 

należy rozpatrywać zarówno w aspekcie prawa do prywatności, na które składa się uprawnienie 

jednostki do kontrolowania treści i obiegu informacji, które tej jednostki dotyczą, jak również 

publicznoprawnej ochrony danych osobowych.  

Ustalenia poczynione w doktrynie wskazują, że ze stosowaniem obowiązujących 

uregulowań prawnych wiążą się liczne problemy. P. Fajgielski wskazuje, że prawodawca 

unijny pozostawiam podmiotowi danych możliwość decydowania o tym, czy osoba chce, czy 

nie chce podlegać decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu, czego przejawem jest 

uwzględnienie przesłanki wyraźnej zgody podmiotu danych13. Bogdan Fischer ukazuje 

złożoność i specyfikę form regulacji przekazywania danych osobowych do państw trzecich i 

wspomaganie legislacji administracyjnej przez normalizację14. W. Wiewiórowski trafnie 

zauważa, że zasady ochrony danych należy rozpatrywać w kontekście nowych wyzwań 

wymagających świeżego spojrzenia na sposób, w jaki są one stosowane. Podkreśla, że „w 

dzisiejszym środowisku cyfrowym przestrzeganie prawa nie wystarcza – musimy wziąć pod 

uwagę wymiar etyczny przetwarzania danych”15. Należy się też zgodzić z poglądem A. 

Mednisa, że prawo ochrony danych w najbliższym czasie będzie musiało przenieść akcent z 

ochrony anonimowości na zachowanie kontroli i większej transparentności16.  

 
12 W literaturze wiele miejsca poświęca się zagadnieniom ochrony danych osobowych w środkach komunikacji 

elektronicznej, które rodzą szereg problemów zarówno teoretycznych jak i praktycznych. Por. A. Adamski,  

O ochronie danych w telekomunikacji, w: J. Gołaczyński (red) Prawo Mediów Elektronicznych 6/2007 - dodatek 

do Monitora Prawniczego Nr 4/2007, s. 1;  
13 P. Fajgielski, Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz, 

Warszawa 2018, s. 302; 
14 B. Fischer, Transgraniczność prawa administracyjnego na przykładzie regulacji przekazywania danych 

osobowych z Polski do państw trzecich, Warszawa WKP 2010, s. 1-320; B. Fischer, Prawne aspekty norm 

technicznych. Normalizacja jako wsparcie legislacji administracyjnej, Warszawa WKP 2017, s. 1-300,  
15 W. Wiewiórowski, Założenia wstępne dla zrównoważonego przetwarzania informacji ze źródeł publicznych 

w czasach big data, w: G. Szpor (red.) Jawność i jej ograniczenia. Model regulacji. Warszawa 2016, t. XII, s.1-

70; 
16 A. Mednis, Skuteczność prawa ochrony danych wobec profilowania, Prawo ochrony danych osobowych 

wobec profilowania osób fizycznych, Wrocław 2019, s. 354; 
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Prace nad unijnym projektem rozporządzenia o e-prywatności17, w którym znalazły się 

także nowe regulacje prawne dotyczące cookies, trwają już ponad cztery lata i w trakcie 

procedury legislacyjnej powstało 14 wersji projektu. Nierealne okazało się założenie by  

rozporządzanie o e-prywatności zaczęło obowiązywać, tak jak to pierwotnie planowano,                       

w dacie rozpoczęcia stosowania przepisów RODO, a jedną z najbardziej dyskusyjnych kwestii 

okazały się przepisy dotyczące ochrony informacji przechowywanych w urządzeniach 

użytkowników. Fakt, że ponad cztery lata trwają prace nad stworzeniem nowej regulacji, jest 

dowodem  na to, że także legislatorzy uważają, że obecny stan prawny jest niezadawalający,               

a uzgodnienie stanu postulowanego jest bardzo trudne. Jak wskazał w opinii już w 2017 r. 

Europejski Inspektor Ochrony Danych Osobowych, bez rozporządzenia w sprawie prywatności 

i łączności elektronicznej unijne ramy w zakresie prywatności i ochrony danych byłyby 

niekompletne. Chociaż ogólne rozporządzenie o ochronie danych jest dużym osiągnięciem, 

potrzebujemy konkretnych narzędzi prawnych, aby chronić prawo do życia prywatnego 

gwarantowane art. 7 Karty Praw Podstawowych UE18, którego kluczowym elementem jest 

poufność komunikacji19. Podnoszone także przez prawodawcę unijnego w motywach 

preambuły rozporządzenia o e-prywatności argumenty związane z koniecznością przyjęcia 

nowej regulacji potwierdzają tezę co do niezadawalającego stanu prawnego. Jednak ustalanie, 

które elementy dotychczasowej regulacji i w jaki sposób powinny być zmienione wymaga 

pogłębionych badań.   

W rozprawie podjęto próbę weryfikacji, czy są wystarczające, jasne i właściwie 

stosowane obowiązujące przepisy prawne odnoszące się do automatycznego gromadzenia 

danych o użytkownikach Internetu w działalności organów administracji rządowej.  

W kolejnych rozdziałach weryfikowane są hipotezy szczegółowe: 

− określenie „plik cookie” jest niejednoznaczne i potrzebne jest przyjęcie definicji 

prawnej [Rozdział 1], 

− regulacje prawa międzynarodowego w zakresie szeroko pojętego prawa do 

prywatności nie zmieniały się znacząco w ostatnich latach, mimo stwierdzania ich 

naruszeń przez takie podmioty jak Facebook czy Google [Rozdział 2], 

 
17 Wniosek Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie poszanowania życia prywatnego oraz 

ochrony danych osobowych w łączności elektronicznej i uchylające dyrektywę 2002/58/WE (rozporządzenie w 

sprawie prywatności i łączności elektronicznej)COM/2017/010 final - 2017/03 
18 Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE C326 z 26 października 2012, s. 391) 
19 Opinia Europejskiego Inspektora Ochrony Danych na temat wniosku dotyczącego rozporządzenia w sprawie 

prywatności i łączności elektronicznej (rozporządzenie w sprawie prywatności i łączności elektronicznej)  

(2017/C 234/03); 
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− obowiązujące przepisy prawa europejskiego i polskiego w niewystarczający sposób 

chronią użytkownika i nie są skutecznie egzekwowane [Rozdział 3], 

− potrzebne są nowe regulacje unijne w sprawie poszanowania życia prywatnego oraz 

ochrony danych osobowych w łączności elektronicznej [Rozdział 4], 

− istnieją różnice w sferze realizowania prawa odnoszącego się do automatycznego 

gromadzenia informacji i danych o użytkownikach Internetu pomiędzy 

poszczególnymi krajami członkowskimi UE [Rozdział 5], 

− polityki prywatności i ochrony danych poszczególnych organów administracji 

rządowej i stan wiedzy pracowników administracji rządowej o zagrożeniach 

związanych z cookies nie są zadawalające [Rozdział 6]. 

 

W pracy zastosowano prawnicze metody badań, głównie metodę dogmatyczną                              

a pomocniczo historyczną i porównawczą. W analizie stosowania prawa wykorzystano 

orzecznictwo i badania empiryczne realizowane w trybie wniosku o dostęp do informacji 

publicznej skierowanego do  organów administracji rządowej.  
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Wykaz skrótów 
 

dyrektywa 95/46/WE - dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia  

24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych 

osobowych i swobodnego przepływu tych danych (Dz.Urz. UE L 281 z 1995 r., s. 31 ze zm.) – 

akt archiwalny 

dyrektywa 2000/31/WE - dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia  

8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa 

informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego 

(dyrektywa o handlu elektronicznym) (Dz. Urz. UE L 178 z 2000 r., s. 1) 

dyrektywa ramowa - Dyrektywa 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 

2002 r. w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej 

(dyrektywa ramowa) (Dz. Urz. UE L 108 z 24.4.2002, s. 33—50) 

dyrektywa 2002/58/WE - Dyrektywa 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

12 lipca 2002 r. dotycząca przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze 

łączności elektronicznej (dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej) (Dz.Urz.UE L 

201, 31.7.2002, p. 37–47) 

dyrektywa 2009/136/WE- dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/136/WE  

z dnia 25 listopada 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej 

i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, dyrektywę 

2002/58/WE dotyczącą przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze 

łączności elektronicznej oraz rozporządzenie (WE) Nr 2006/2004 w sprawie współpracy 

między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie 

ochrony konsumentów (Dz.Urz. UE L 337 z 2009 r., s. 11 ze zm.) 

dyrektywa 97/66/WE - dyrektywa 97/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia  

15 grudnia 1997 r. w sprawie przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności  

w dziedzinie telekomunikacji (Dz. Urz. WE L 24 z 30.01.1998, s. 1) 

ŚwUsłElekU – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. 

Dz.U. z 2020 r. poz. 344) 

EKŁE - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/1972 z dnia 11 grudnia 2018 r. 

ustanawiająca Europejski kodeks łączności elektronicznej (Dz. Urz. WE L 321, 17.12.2018,  

p. 36–214) 

EKPC - Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z dnia 4 listopada 

1950 r. (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.) 

EROD – Europejska Rada Ochrony Danych 

Grupa Robocza ds. Artykułu 29 – Grupa robocza ds. ochrony osób fizycznych w zakresie 

przetwarzania danych osobowych, powołana na mocy art. 29 Dyrektywy 95/46/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych  

https://pulpit.uksw.edu.pl/go/sip.legalis.pl~ssl/document-view.seam?documentId=mfrxilrvgaytgnbsge4c44dboaxdcmjqgqztknrs
https://pulpit.uksw.edu.pl/go/sip.legalis.pl~ssl/document-view.seam?documentId=mfrxilrvgaytgnbsge4a
https://pulpit.uksw.edu.pl/go/sip.legalis.pl~ssl/document-view.seam?documentId=mfrxilrvgaytgmzsgq2c44dboaxdcmjqgqzdkojv
https://pulpit.uksw.edu.pl/go/sip.legalis.pl~ssl/document-view.seam?documentId=mfrxilrvgaytgmzsgq2a
https://pulpit.uksw.edu.pl/go/sip.legalis.pl~ssl/document-view.seam?documentId=mfrxilrvgaytgmzqguys44dboaxdcmjqgqzdimbs
https://pulpit.uksw.edu.pl/go/sip.legalis.pl~ssl/document-view.seam?documentId=mfrxilrvgaytgmzqguys44dboaxdcmjqgqzdimbs
https://pulpit.uksw.edu.pl/go/sip.legalis.pl~ssl/document-view.seam?documentId=mfrxilrvgaytgmzqguys44dboaxdcmjqgqzdimbs
https://pulpit.uksw.edu.pl/go/sip.legalis.pl~ssl/document-view.seam?documentId=mfrxilrvgaytgmzqgiyc44dboaxdcmjxgmydanru
https://pulpit.uksw.edu.pl/go/sip.legalis.pl~ssl/document-view.seam?documentId=mfrxilrvgaytgmzqguyq
https://pulpit.uksw.edu.pl/go/sip.legalis.pl~ssl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytiobqgu3diltqmfyc4njtgmydmmzvgy
https://pulpit.uksw.edu.pl/go/sip.legalis.pl~ssl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsgi3domroobqxalrthe2dmmi
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Konwencja nr 108 – Konwencja nr 108 Rady Europy o ochronie osób w związku  

z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych, sporządzona w Strasburgu dnia  

28 stycznia 1981 r (Dz.U. 2003, Nr 3, poz. 25) 

PKE – projekt ustawy Prawo komunikacji elektronicznej   

PrTelekom - ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2019 r. 

poz. 2460 ze zm.) 

RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 2016 r., s. 1-88 ze zm.) 

rozporządzenie o e-prywatności – projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  

w sprawie poszanowania życia prywatnego oraz ochrony danych osobowych w łączności 

elektronicznej i uchylające dyrektywę 2002/58/WE  

ściany plików cookies – blokady, które uzależniają dostęp do witryny od zezwolenia na pliki 

cookies albo technicznie w przeglądarce, poprzez naciśnięcie przycisku "akceptuj", albo w obu 

przypadkach 

NSA – Naczelny Sąd Administracyjny  

SN – Sąd Najwyższy 

urządzenie użytkownika - telekomunikacyjne urządzenie końcowe abonenta lub użytkownika 

końcowego 

EIOD - Europejski Inspektor Ochrony Danych 

UE – Unia Europejska  

TSUE - Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 

UKE – Urząd Komunikacji Elektronicznej 

URL - Unified Resource Locator  

UODO – Urząd Ochrony Danych Osobowych 

PUODO – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

KNF – Komisja Nadzoru Finansowego 

KPRM – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów  

  

https://pulpit.uksw.edu.pl/go/sip.legalis.pl~ssl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytinbzgyztmltqmfyc4njsgeztiobxgy
https://pulpit.uksw.edu.pl/go/sip.legalis.pl~ssl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguytsltqmfyc4mzuhaztgnjqgm
https://pulpit.uksw.edu.pl/go/sip.legalis.pl~ssl/document-view.seam?documentId=mfrxilrvgaytgnbsge4c44dboaxdcmjqgqztknrs
https://pulpit.uksw.edu.pl/go/sip.legalis.pl~ssl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguyts
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Rozdział 1. Plik cookie – definicja i rodzaje, legalne i nielegalne 

sposoby wykorzystania 
 

1.1. Geneza i definicja pojęcia w ujęciu prawnym 

 

Mechanizm cookie, którego twórcą był Lou Montulli we współpracy z Davidem                             

M. Kristolem, powstał w roku 199720. Standaryzacja tego mechanizmu nastąpiła w ramach prac 

międzynarodowego stowarzyszenia Internet Engineering Task Force, IETF21 w dokumencie 

RFC 2109, który nie ma charakteru normatywnego. Montulli złożył wniosek o patent na 

technologię cookies w 1995 r., a w 1998 r. przyznano mu patent US 5774670. Obsługa 

ciasteczek została zintegrowana z przeglądarką Internet Explorer w wersji 2, wydanej                                 

w październiku 1995 r.22. Wprowadzenie plików cookie nie było wówczas szeroko znane opinii 

publicznej, jak również jaką miały pełnić funkcję. W szczególności, pliki cookie były 

domyślnie akceptowane, a użytkownicy nie byli powiadamiani o ich obecności. Opinia 

publiczna dowiedziała się o cookies (ciasteczkach) po opublikowaniu artykułu na ich temat                 

w Financial Times 12 lutego 1996 r.23.Wówczas pojawiła się informacja, że pliki cookie innych 

firm albo nie są w ogóle dozwolone, albo przynajmniej nie są domyślnie włączone24. 

 

Termin cookie [cookies] tłumaczony jest na język polski jako ciasteczko [ciasteczka]. Takie 

spolszczenie pojawia się niekiedy w polskich publikacjach prawniczych [K. Piech,                                 

M. Gawroński, A. Krasuski]25  Jednak w aktach prawnych, zarówno prawa unijnego jak  

i polskiego używa się wyłącznie terminu cookie [cookies]. Dlatego w rozprawie posłużono się 

wyrażeniem anglojęzycznym.  

Zasadniczo cookie to plik o tymczasowym charakterze, który ma każdemu użytkownikowi 

ułatwić korzystanie z usług i powinien po pewnym czasie automatycznie wygasać. 

Mechanizmy zarządzania takimi plikami, stosowane w przeglądarkach są jednak bardziej 

zaawansowane, umożliwiając ukryte śledzenie aktywności użytkownika danego urządzenia 

 
20 D. Kristol, L. Montulli, HTTP State Management Mechanism, RFC 2109, IETF, luty 1997, 

DOI: 10.17487/RFC2109, OCLC 943595667; 
21 zob. https://www.ietf.org/; 
22 Hardmeier, Sandi (25 August 2005). "The history of Internet Explorer". Microsoft. Archived from the original 

on 1 October 2005. Retrieved 4 January 2009; 
23 T. Jackson, (12 February 1996). "This Bug in Your PC is a Smart Cookie". Financial Times, s. 13 
24 https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc2109#section-8.3; 
25 K. Czaplicki, A. Gryszczyńska, G. Szpor (red.), Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Komentarz, 

Warszawa 2019; X. Konarski, Podstawy prawne korzystania z „ciasteczek” internetowych (cookies) jako przykład 

wzajemnej relacji przepisów RODO, MOP 2018, nr 22/2018; 

 

https://tools.ietf.org/html/rfc2109
https://pl.wikipedia.org/wiki/Request_for_Comments
https://pl.wikipedia.org/wiki/Internet_Engineering_Task_Force
https://pl.wikipedia.org/wiki/DOI_(identyfikator_cyfrowy)
https://dx.doi.org/10.17487%2FRFC2109
https://pl.wikipedia.org/wiki/Online_Computer_Library_Center
http://worldcat.org/oclc/943595667
https://www.microsoft.com/windows/IE/community/columns/historyofie.mspx
https://web.archive.org/web/20051001113951/http:/www.microsoft.com/windows/IE/community/columns/historyofie.mspx
https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc2109#section-8.3
https://sip.lex.pl/#/commentary/587786696/584136/czaplicki-kamil-red-gryszczynska-agnieszka-red-szpor-grazyna-red-ustawa-o-krajowym-systemie...?keyword=ciasteczko&cm=SREST
https://sip.lex.pl/#/commentary/587786696/584136/czaplicki-kamil-red-gryszczynska-agnieszka-red-szpor-grazyna-red-ustawa-o-krajowym-systemie...?keyword=ciasteczko&unitId=passage_25815
https://sip.lex.pl/#/commentary/587786696/584136/czaplicki-kamil-red-gryszczynska-agnieszka-red-szpor-grazyna-red-ustawa-o-krajowym-systemie...?keyword=ciasteczko&unitId=passage_25815
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często bez jego zgody. Z tego też powodu UE zdecydowała o uregulowaniu legalności 

stosowania i wykorzystywania plików cookies, choć od momentu ich wynalezienia do 

momentu wejścia w życie unijnej regulacji minęło 10 lat.  Reakcja branży zwłaszcza 

reklamowej na nowe regulacje unijne dotyczące cookies była - co szczególnie nie dziwi - 

krytyczna. Robert Bond z firmy prawniczej Speechly Bircham opisał ich skutki jako 

"dalekosiężne i niewiarygodnie uciążliwe" dla "wszystkich brytyjskich firm". Simon Davis                  

z Privacy International twierdził, że właściwe egzekwowanie przepisów "zniszczyłoby całą 

branżę”26. Niemniej już wtedy w Wielkiej Brytanii zarówno badania akademickie, jak                                

i organów regulacyjnych wykazywały szeroko rozpowszechnione przypadki nieprzestrzegania 

prawa w tym obszarze. Badanie obejmujące 10 000 stron internetowych w Wielkiej Brytanii 

wykazało, że tylko 11,8% stron spełniało minimalne wymogi prawne, przy czym tylko 33,4% 

badanych stron zapewniało mechanizm odrzucania plików cookies, który był równie łatwy w 

użyciu, jak ich akceptacja27. Badanie 17 000 stron internetowych wykazało, że 84% stron 

naruszyło to kryterium, stwierdzając dodatkowo, że wiele z nich umieszczało pliki cookie osób 

trzecich bez żadnego powiadomienia28. Brytyjski organ regulacyjny, Biuro Komisarza ds. 

Informacji, stwierdził w 2019 r., że branżowe "ramy przejrzystości i zgody" z grupy technologii 

reklamowych Interactive Advertising Bureau były "niewystarczające do zapewnienia 

przejrzystościi uczciwego przetwarzania danych osobowych, a zatem również niewystarczające 

do zapewnienia swobodnej i świadomej zgody." Wiele firm sprzedających rozwiązania w 

zakresie zgodności (platformy zarządzania zgodą) zezwala na ich konfigurację w ewidentnie 

nielegalny sposób, co, jak zauważyli uczeni, stwarza pytania dotyczące odpowiedniego 

podziału odpowiedzialności29.  

 Obecnie w działalności każdego użytkownika Internetu następuje codzienne, wielokrotne 

wykorzystywanie plików cookie, przykładowo przy takich czynnościach internauty jak 

 
26 Nast, Condé (24 May 2012). "EU cookie law: stop whining and just get on with it". Wired UK. Archived from 

the original on 15 November 2012. Retrieved 31 October 2012., pobrano z: https://www.wired.co.uk/article/eu-

cookie-law-moaning; 
27 Nouwens, Midas; Liccardi, Ilaria; Veale, Michael; Karger, David; Kagal, Lalana (21 April 2020). "Dark 

Patterns after the GDPR: Scraping Consent Pop-ups and Demonstrating their Influence". Proceedings of the 

2020 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems. Honolulu HI USA: ACM: 1–13, pobrano z: 

https://dl.acm.org/doi/10.1145/3313831.3376321; 
28 Kampanos, Georgios; Shahandashti, Siamak F. (2021). "Accept All: The Landscape of Cookie Banners in 

Greece and the UK". ICT Systems Security and Privacy Protection. Cham: Springer International Publishing. 

pp. 213–227, pobrano z: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-78120-0_14  
29 Santos, Cristiana; Nouwens, Midas; Toth, Michael; Bielova, Nataliia; Roca, Vincent (2021), Gruschka, Nils; 

Antunes, Luís Filipe Coelho; Rannenberg, Kai; Drogkaris, Prokopios (eds.), "Consent Management Platforms 

Under the GDPR: Processors and/or Controllers?", Privacy Technologies and Policy, Cham: Springer 

International Publishing, 12703, pp. 47–69, pobrano z: https://arxiv.org/abs/2104.06861 

 

https://www.wired.co.uk/news/archive/2012-05/24/eu-cookie-law-moaning
https://web.archive.org/web/20121115110013/http:/www.wired.co.uk/news/archive/2012-05/24/eu-cookie-law-moaning
https://dl.acm.org/doi/10.1145/3313831.3376321
https://dl.acm.org/doi/10.1145/3313831.3376321
https://link.springer.com/10.1007/978-3-030-76663-4_3
https://link.springer.com/10.1007/978-3-030-76663-4_3
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odwiedzanie stron www czy robienie zakupów on-line. Wydaje się jednak, że niewielu 

użytkowników miało przez wiele lat świadomość, że pliki cookie stron trzecich mogą być 

blokowane przez większość przeglądarek w celu zwiększenia prywatności i ograniczenia 

śledzenia przez reklamy i firmy śledzące bez negatywnego wpływu na doświadczenia 

użytkownika w sieci na wszystkich stronach. Okazało się także, że dość częste są sytuacje,                      

w których niektóre witryny obsługują "ściany plików cookie", które uzależniają dostęp do 

witryny od zezwolenia na pliki cookie albo technicznie w przeglądarce, poprzez naciśnięcie 

przycisku "akceptuj", albo w obu przypadkach30. W 2020 r. EROD, składająca się ze 

wszystkich unijnych organów regulacyjnych ds. ochrony danych, stwierdziła, że ściany plików 

cookie są nielegalne31.  W pełni należy podzielić pogląd Rady, że aby zgoda mogła być 

wyrażona dobrowolnie, dostęp do usług i funkcjonalności nie może być uzależniony od zgody 

użytkownika na przechowywanie informacji lub uzyskanie dostępu do informacji już 

przechowywanych, w urządzeniu końcowym użytkownika32. 

W literaturze wskazuje się też potencjalne ryzyka33 jakie wiążą się   

z wykorzystywaniem plików cookies na równi z takimi kategoriami jak przykładowo: 

hakowanie czy oprogramowanie szpiegujące. Większość stron internetowych używa cookies 

jako jedynych identyfikatorów sesji użytkownika, ponieważ inne metody identyfikacji 

użytkowników sieci mają ograniczenia i podatności na ataki. Jeśli witryna używa cookies jako 

identyfikatorów sesji, atakujący mogą podszywać się pod żądania użytkowników, wykradając 

pełny zestaw cookies ofiary. Można wskazać, na różne scenariusze kradzieży cookies  

i przejęcia sesji użytkownika (nawet bez kradzieży cookies użytkownika), które działają na 

stronach internetowych wykorzystujących do identyfikacji użytkownika wyłącznie cookies 

HTTP (Hypertext Transfer Protocol). Jednym z nich jest podsłuch sieciowy czyli sytuacja  

w której ruch w sieci może być przechwytywany i odczytywany przez komputery w sieci inne 

niż nadawca i odbiorca (szczególnie przez niezaszyfrowane, otwarte sieci Wi-Fi). Ruch ten 

obejmuje pliki cookies wysyłane podczas zwykłych, nieszyfrowanych sesji HTTP. Jeśli ruch 

sieciowy nie jest szyfrowany, osoby atakujące mogą odczytywać komunikację innych 

 
30 F. Z. Borgesius, S. Kruikemeier, S. C. Boerman, N. Helberger, N. (2017). "Tracking Walls, Take-It-Or-Leave-

It Choices, the GDPR, and the ePrivacy Regulation". European Data Protection Law Review. 3 (3): 353–

368. doi:10.21552/edpl/2017/3/9; 
31 "Guidelines 05/2020 on consent under Regulation 2016/679 | European Data Protection 

Board". edpb.europa.eu. Retrieved 6 June 2020; 

 
33 T. F. Hughes, A Report on Safe Use of the Internet: Some of the Most Common Risks, pobrano z 

https://www.jstor.org/stable/20063724; 

http://edpl.lexxion.eu/article/EDPL/2017/3/9
http://edpl.lexxion.eu/article/EDPL/2017/3/9
https://en.wikipedia.org/wiki/Doi_(identifier)
https://doi.org/10.21552%2Fedpl%2F2017%2F3%2F9
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/guidelines/guidelines-052020-consent-under-regulation-2016679_en
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/guidelines/guidelines-052020-consent-under-regulation-2016679_en
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użytkowników w sieci, w tym pliki cookie HTTP, jak również całą treść rozmów, w celu 

przeprowadzenia ataku typu man-in-the-middle. 

Innym przykładem jest publikowanie fałszywych subdomen: zatruwanie pamięci 

podręcznej DNS. Atakujący jest w stanie spowodować, że serwer DNS zbuforuje sfabrykowany 

wpis DNS (tzw. zatrucie pamięci podręcznej DNS), może to umożliwić atakującemu uzyskanie 

dostępu do plików cookies użytkownika. Pliki cookies mogą być również wykradane przy 

użyciu techniki zwanej cross-site scripting. Ma to miejsce wtedy, gdy atakujący wykorzystuje 

stronę internetową, która pozwala swoim użytkownikom na umieszczanie niefiltrowanych 

treści HTML i JavaScript. Umieszczając złośliwy kod HTML i JavaScript, atakujący może 

spowodować, że przeglądarka internetowa ofiary wyśle jej pliki cookie na stronę, którą 

kontroluje atakujący. 

 Między innymi ze względu na szpiegujące działanie plików cookie rząd Stanów 

Zjednoczonych już w 2000 r. ustanowił ścisłe zasady dotyczące ustawiania plików cookie po 

tym, jak ujawniono, że biuro polityki narkotykowej Białego Domu używało plików cookie do 

śledzenia użytkowników komputerów oglądających jego internetowe reklamy 

antynarkotykowe. W 2000 r. administracja Prezydenta Clintona zakazała stosowania plików 

cookies na wszystkich federalnych stronach internetowych. Jednak z publicznie dostępnych 

informacji wynika, że w 2002 r. Daniel Brandt odkrył, że Central Intelligence Agency (CIA) 

pozostawiała trwałe pliki cookies na komputerach, których użytkownicy odwiedzili jej stronę 

internetową. Po otrzymaniu informacji, że narusza to zasady dotyczące prywatności 

użytkownika, CIA stwierdziła, że te cookies nie były celowo ustawione i przestała je ustawiać34. 

W dniu 25 grudnia 2005 r. Brandt odkrył także, że National Security Agency (NSA) 

pozostawiała dwa trwałe cookie na komputerach odwiedzających stronę z powodu aktualizacji 

oprogramowania. Po otrzymaniu informacji, NSA natychmiast wyłączyła te ciasteczka35.  

Pomimo tak szerokiego zastosowania plików cookies przez ponad dwadzieścia lat 

pojęcie to nie doczekało się definicji legalnej i bazuje ciągle na technicznym jego rozumieniu. 

Według internetowych słowników najczęściej słowo "cookie" w Internecie odnosi się do 

informacji wysyłanych przez serwer sieci Web do przeglądarki internetowej, które 

oprogramowanie przeglądarki ma zapisywać i wysyłać z powrotem do serwera za każdym 

 
34 "CIA Caught Sneaking Cookies". CBS News. 20 March 2002. Archived from the original on 26 August 2011. 

Retrieved 2 January 2006., 
35 "Spy Agency Removes Illegal Tracking Files". New York Times. 29 December 2005. Archived from the 

original on 26 August 2011. Retrieved 19 February 2017 

 

https://www.cbsnews.com/stories/2002/03/20/tech/main504131.shtml
https://www.webcitation.org/61DX1WQIe?url=http://www.cbsnews.com/stories/2002/03/20/tech/main504131.shtml
https://www.nytimes.com/2005/12/29/national/29cookies.html
https://www.webcitation.org/61DX2E9iP?url=http://www.nytimes.com/2005/12/29/national/29cookies.html
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razem, gdy przeglądarka wysyła dodatkowe żądania z serwera. W zależności od rodzaju 

użytego pliku cookie i ustawień przeglądarki, może ona zaakceptować plik lub go nie 

zaakceptować i może zapisać plik na krótki lub długi czas. Plik cookie może zawierać 

informacje, takie jak dane logowania lub rejestracji, informacje "koszyka na zakupy" online, 

preferencje użytkownika itp.  

 Kiedy serwer otrzymuje żądanie od przeglądarki, która zawiera plik cookie, serwer 

może wykorzystywać informacje przechowywane w pliku cookie. Na przykład serwer może 

dostosować to, co jest odsyłane do użytkownika, lub zachować dziennik żądań poszczególnych 

użytkowników. Plik cookie zazwyczaj wygasać powinien po określonym czasie i jest zwykle 

zapisywany w pamięci do momentu zamknięcia oprogramowania przeglądarki, w którym to 

czasie mogą zostać zapisane na dysku, jeśli ich "czas wygaśnięcia" nie zostanie osiągnięty. 

Pliki cookie co do zasady nie odczytują dysku twardego i nie przekazują historii życia do CIA, 

ale można je wykorzystać do zebrania większej ilości informacji o użytkowniku, niż byłoby to 

możliwe bez nich36. Można również spotkać się z poglądem, iż pliki cookies są używane do 

przechowywania informacji związanych z użytkownikami, a wysyłanych przez witrynę 

internetową37 niemniej taka definicja wydaje się być dość mało precyzyjna, choćby biorąc pod 

uwagę kryterium legalności stosowania plików cookies.  

 

 Za punkt wyjścia do dalszych rozważań należy przyjąć pogląd, że rozwój technologii 

i aplikacji związanych z Internetem szczególnie osłabiają ochronę prywatności  

w cyberprzestrzeni, a co za tym idzie ochronę naszych danych osobowych, przede wszystkim 

z uwagi na zjawiska, za którymi nie nadąża prawo38. W literaturze wskazuje się też konieczność 

rozwoju określonych praw, na które składają się prawo do korzystania z Internetu  

z zachowaniem prywatności, prawo do usuwania danych osobowych oraz prawo do ochrony 

tożsamości online. Uwzględnienie tego postulatu może pomóc w formułowaniu bardziej 

skutecznych i odpowiednich przepisów oraz kształtować bardziej przyjazne dla prywatności 

modele biznesowe39, co istotne z poszanowaniem tych praw.   

Taka właśnie sytuacja wystąpiła w związku z próbą prawnego uregulowania problemu 

ingerencji w urządzenia użytkowników poprzez instalowanie na nich plików cookies. 

 
36 Definicja według Glossary of Internet Terms pobrano z: https://www.matisse.net/files/glossary.html; 
37 Wei-Bin-Lee, Hsing – BaiChen, Shun – Shyan Chang, Tzung -Her Chen, Secure and efficient protection for 

HTTP cookies with self‐verification w International Journal of Communication SystemsVolume 32, Issue 2, 

2018;  
38 X. Konarski, Internet i prawo w praktyce, Warszawa 2004, s. 118; 
39 P. Bernal, Internet Privacy Rights. Rights to Protect Autonomy w Cambridge Intellectual Property and 

Information Law, Cambridge University Press 2014 r.;  

https://pulpit.uksw.edu.pl/go/onlinelibrary.wiley.com~ssl/doi/10.1002/dac.3857
https://pulpit.uksw.edu.pl/go/onlinelibrary.wiley.com~ssl/doi/10.1002/dac.3857
https://pulpit.uksw.edu.pl/go/onlinelibrary.wiley.com~ssl/journal/10991131
https://pulpit.uksw.edu.pl/go/onlinelibrary.wiley.com~ssl/toc/10991131/2019/32/2
https://www.cambridge.org/pl/academic/subjects/law/intellectual-property/series/cambridge-intellectual-property-and-information-law
https://www.cambridge.org/pl/academic/subjects/law/intellectual-property/series/cambridge-intellectual-property-and-information-law


16 
 

Regulacja została podjęta przez prawodawcę unijnego, a następnie krajowego.  Uwzględnia się 

w niej fakt, iż „przeciętny” użytkownik nie zdaje sobie sprawy z ilości danych pozostawianych 

przez siebie podczas każdej sesji w Internecie, których zresztą nie sposób definitywnie 

skasować40. Doświadczenia związane z wykonywaniem tych przepisów w praktyce wskazują 

jednak, że sytuacji tej nie udało się zasadniczo zmienić i znacznie zwiększyć świadomość 

użytkowników w tym obszarze41. 

Jeśli chodzi o przepisy prawa unijnego to wskazać należy, że termin cookie użyty został 

w kilkunastu aktach prawnych różnej rangi, w orzeczeniach oraz kilkudziesięciu innych 

dokumentach dostępnych w systemie EUR-LEX. Termin ten został użyty w motywie  

30 RODO, które od 25 maja 2018 r. stosuje się także w Polsce. Zgodnie z tym przepisem 

osobom fizycznym mogą zostać przypisane identyfikatory internetowe – takie jak adresy IP, 

identyfikatory plików cookie – generowane przez ich urządzenia, aplikacje, narzędzia 

i protokoły, czy też inne identyfikatory, generowane na przykład przez etykiety RFID. Może to 

skutkować zostawianiem śladów, które w szczególności w połączeniu z unikatowymi 

identyfikatorami i innymi informacjami uzyskiwanymi przez serwery mogą być 

wykorzystywane do tworzenia profili i do identyfikowania tych osób. 

Wcześniejszy akt prawa europejskiego, w którym zastosowano pojęcie cookies, będący 

sektorową regulacją odnoszącą się do ochrony użytkownika usług telekomunikacyjnych, to 

dyrektywa 2002/58/WE (motywie 25), zmieniona w wyniku implementacji dyrektywy 

2009/136/WE (tu w motywie 66 dyrektywy 2009/136/WE prawodawca unijny użył określenia 

cookies). Głównym i nadrzędnym celem dyrektywy 2002/58/WE była i jest przez prawie 

dwadzieścia lat ochrona prawa do prywatności w odniesieniu do przetwarzania danych                          

w sektorze łączności elektronicznej. Jak wskazują przedstawiciele doktryny prawniczej 

jednostka we współczesnym świecie jest beneficjentem, ale zarazem ofiarą nowoczesnych 

technik zbierania informacji. Dostrzegamy to zjawisko na wszystkich poziomach 

funkcjonowania jednostki w społeczeństwie i na wszystkich etapach życia jednostki. Warto 

wspomnieć o występujących z całą ostrością konfliktach interesów, tj.: – konfliktu między 

interesem prywatnym i publicznym, konfliktu między jednostkami oraz konfliktu praw 

podmiotowych związanych z prywatnością i prawem do informacji42. Tym bardziej, że spotkać 

można poglądy o korzyściach związanych z pozyskiwaniem danych o użytkownikach, 

 
40 M. Brzozowska, Ochrona danych osobowych w sieci, Wrocław 2012, s. 39; 
41 Tamże; 
42 M. Safjan, Prawo do prywatności i ochrona danych osobowych w społeczeństwie informatycznym, PiP, nr 

2002/6, s. 3; 
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zwłaszcza związanych z tworzeniem innowacji z tzw. Internetu komercyjnego, za 

pośrednictwem platform mobilnych, sieci społecznościowych, przetwarzania w chmurze                         

i podłączonych urządzeń43. Z drugiej strony postuluje się stworzenie „strefy ochronnej”, która 

wiąże się ze stworzeniem prawa regulującego nasze poruszanie się w cyberprzestrzeni44. 

Wydaje się, że konflikt ten przybierać będzie na sile chociażby z uwagi na to, że rynki 

prognozowanych zachowań ludzkich były początkowo nakierowane na reklamę online. 

Ówczesne mechanizmy i imperatywy ekonomiczne stały się domyślnym modelem dla 

większości firm internetowych. Ostatecznie jednak presja konkurencji wypchnęła ekspansję do 

świata offline, gdzie te same fundamentalne mechanizmy, które zawłaszczają sposób, w jaki 

przeglądamy Internet, nasze polubienia i kliknięcia, śledzą nas podczas biegu po parku, 

rozmowy przy śniadaniu lub podczas poszukiwania miejsca na parkingu. Dzisiejszymi 

produktami prognostycznymi handluje się na rynkach przewidywania przyszłych ludzkich 

zachowań, które sięgają poza sferę ukierunkowanej reklamy online, do wielu innych sektorów, 

w tym ubezpieczeń, sprzedaży detalicznej, finansów i stale rosnącej grupy firm oferujących 

towary i usługi, które zdecydowanie chcą uczestniczyć w grze na tych nowych, rentownych 

rynkach45. Mimo tak dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości regulacja prawna dotycząca 

plików cookies nie zmieniła się przez wiele lat. 

 

W motywie 25 dyrektywy 2002/58/WE wskazano, że tak zwane cookies stanowią 

prawnie dopuszczalne i użyteczne narzędzie, na przykład, w analizowaniu skuteczności 

projektu strony internetowej i reklamy oraz w sprawdzaniu tożsamości użytkowników 

prowadzących transakcje w systemie on-line. Jeżeli takie narzędzia, na przykład cookies, są 

przeznaczone do prawnie dopuszczalnych celów, takich jak ułatwienie dostarczania usług 

społeczeństwa informacyjnego, ich wykorzystywanie powinno być dozwolone pod warunkiem, 

że użytkownicy otrzymają wyraźną i dokładną informację zgodnie z dyrektywą 95/46/WE o 

celu cookies lub podobnego narzędzia w celu zapewnienia, że użytkownicy zostali zapoznani 

z informacją umieszczaną na ich urządzeniu. Użytkownicy powinni mieć możliwość 

odmówienia przechowywania cookies. Informacja i prawo do odmowy mogą być oferowane 

jednorazowo dla różnego rodzaju narzędzi instalowanych w urządzeniu użytkownika w czasie 

 
43 Zob.   J. Polonetsky, O. Tene, E. Selinger, The Cambridge Handbook of Consumer Privacy, Cambridge 

University Press 2018; 
44 B. Chyrowicz, Jawność i prywatność, w: Prywatność w dobie globalizacji, Towarzystwo Naukowe KUL 

2009; s. 5; 
45 S. Zuboff, Wiek kapitalizmu inwigilacji, Walka o przyszłość ludzkości na nowej granicy władzy, dostęp on-

line przez https://litres.pl/shoshana-zuboff/wiek-kapitalizmu-inwigilacji/?uilang=pl; 
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tego samego połączenia oraz mogą obejmować wszelkie dalsze korzystanie z tych narzędzi w 

trakcie kolejnych połączeń. Metody udostępniania informacji, oferujące prawo do odmowy lub 

wymagające zgody powinny być jak najbardziej przyjazne dla użytkownika. Dostęp do 

niektórych treści zamieszczonych na stronach internetowych może być nadal uzależniony od 

świadomej akceptacji zastosowania pliku cookie w urządzeniu, jeżeli służy ono prawnie 

dopuszczalnemu celowi. Zgodnie z poglądem doktryny motyw ten jednak akcentował w 

zasadzie korzyści odnoszone ze stosowania cookies, w przeciwieństwie do szkodliwych 

elementów takich jak programy szpiegujące czy robaki sieciowe. Wskazywał na ich 

użyteczność przy analizie efektywności stron internetowych i marketingu oraz weryfikacji 

tożsamości użytkowników zaangażowanych w transakcje on-line. Podzielić należy pogląd, iż 

większość strategii marketingowych opiera swój sukces na badaniach analizujących preferencje 

potencjalnych klientów46. Oczywiście pojawia się istotny problem definicyjny dotyczący 

samego pojęcia „marketing”47. W pierwszej unijnej regulacji dotyczącej cookies kluczowe 

znaczenie przypisano obowiązkowi informacyjnemu w stosunku do użytkownika urządzenia 

końcowego, w którym umieszcza się pliki cookies. Wymagano, aby możliwość zgłoszenia 

sprzeciwu była oferowana podczas umieszczania informacji w urządzeniu, w czasie sesji 

wykorzystujących tę informację, a także w razie późniejszego wykorzystywania tych 

informacji48. Z biegiem lat uznano, że jest to jednak rozwiązanie nieskuteczne.  

Pojęcie cookies użyte zostało także w preambule dyrektywy 2009/136/WE  (motyw 66) poprzez 

odniesienie go do legalnego dostępu do urządzenia użytkownika, choć z pewnością należy 

zastanowić się, czy rzeczywiście istnieje potrzeba takiego dostępu, jeśli prawodawca nie jest                        

w stanie stworzyć ram prawnych, które w dostateczny sposób zapewnią użytkownikowi jego 

prawa oraz zagwarantują jego przestrzeganie. W preambule wskazano bowiem, że osoby 

trzecie mogą chcieć przechowywać informacje na urządzeniach użytkownika lub uzyskiwać 

dostęp do informacji już przechowywanych z wielu względów, począwszy od uzasadnionych 

(takich jak niektóre rodzaje cookies), a skończywszy na tych obejmujących nieuzasadnioną 

ingerencję w sferę prywatną (takich jak oprogramowanie szpiegowskie lub wirusy). 

Nowelizacja dyrektywy dokonana w 2009 r. zmieniła znacząco reguły dopuszczalności 

 
46 A. Adamus, Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jako wyraz autonomii informacyjnej jednostki, Radca 

prawny nr 2/2008, s. 6;   
47 T. Izydorczyk, Zastosowanie funkcji haszujących w marketingu, w M. Gomularz, P. Kozik (red), Ochrona 

danych osobowych w marketingu i sprzedaży, Warszawa 2019, s. 558;  
48 G. Karp, Privacy protection in the telecommunications sector – new rules of storing information in 

telecommunications terminal equipment, [w:] S. Piątek (red.),Telecommunications Regulation in Poland, Centre 

for Antitrust and Regulatory Studies, University of Warsaw, Faculty of Management Press, Warsaw 2013, s. 

216; 
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stosowania cookies, określając tak naprawdę wyjątki w których stosowanie cookies jest legalne, 

przy czym - jak pokazały doświadczenia późniejszych lat - sposób zdefiniowania tych 

wyjątków okazał się niezwykle problematyczny.  Poprawki do dyrektywy 2002/58/WE z 2009 

r. dotyczyły w szczególności wykorzystania plików cookie w kontekście e-marketingu, pod 

warunkiem, że należy uzyskać świadomą zgodę przed zainstalowaniem pliku cookie na 

komputerze lub innym urządzeniu, takim jak tablet lub smartfon, z wyjątkiem sytuacji, gdy 

chodzi o zrealizowanie usługi pod względem technicznym i tych, które są absolutnie niezbędne 

do świadczenia usługi, o którą poprosił użytkownik49.  

 

Jeszcze w innym kontekście analizowany termin pojawia się w rozporządzeniu 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1128 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie 

transgranicznego przenoszenia na rynku wewnętrznym usług online w zakresie treści50. 

Wyraźnie wskazano tam, że wyrażenie zgody na cookies określonego rodzaju nie może być  

w sposób rozszerzający traktowane jako wyrażenie zgody na zawarcie umowy on-line. Zgodnie 

z motywem 15 tego rozporządzenia rejestracja w celu otrzymywania powiadomień 

dotyczących treści lub sama akceptacja cookies HTML (Hypertext Markup Language) nie 

powinny być uważane za umowę o świadczenie usług online w zakresie treści do celów 

niniejszego rozporządzenia. 

 

Na gruncie prawa krajowego problematyki cookies dotyczą w szczególności przepisy 

PrTelekom 51 (art. 173 i nast.), które reguluje zagadnienia związane z dostępem do informacji 

znajdujących się w urządzeniu użytkownika nie używając pojęcia plik cookie czy cookies. Tak 

jak przepisy unijne - PrTelekom nie definiuje też tego pojęcia. Kwestia ta - jak wskazano we 

wstępie - niewątpliwie wiąże się również z przetwarzaniem danych osobowych, uregulowanym 

w przepisach o ochronie danych osobowych, w której pojęcie przetwarzania (danych 

osobowych w rozumieniu RODO) rozumiane jest tradycyjnie w sposób szerszy niż  

w dokumentach prawnomiędzynarodowych i w języku potocznym52. Należy także zwrócić 

uwagę, że w art. 173 Pr Telekom ustawodawca nie używa pojęcia cookie czy cookies,                              

a „informacja” (tak samo czyni to prawodawca unijny w art. 5 ust. 3 dyrektywy 2002/58/WE  

 
49 W. Gregory Voss, First the GDPR, Now the Proposed ePrivacy Regulation, Journal of Internet Law, Vol. 21, 

No. 1, pp. 3-11 (July 2017); 
50 Dz. Urz. L 168, 30.6.2017, p. 1–11; 
51 Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2460 ze zm.); 
52 Por. G. Szpor, Publicznoprawna ochrona danych osobowych, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, 1991/ 

12, s.2; P. Fajgielski, J Barta, R. Markiewicz, Ochrona danych osobowych, Komentarz, wyd. 6 LEX 2015; 

https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=1740804
https://pulpit.uksw.edu.pl/go/sip.legalis.pl~ssl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytinbzgyztmltqmfyc4njsgeztiobxgy
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„to store information or to gain access to information stored in the terminal equipment of                

a subscriber or user”). Kwestia na niewątpliwie wymaga dodatkowej analizy. Jak wskazał                

W. Wiewiórowski wyjątkowo często pojawiającym się błędem jest zamienne stosowanie 

terminów „dane” i „informacje”. O ile w wielu dziedzinach wiedzy można utożsamiać 

posiadanie danych z posiadaniem informacji, o tyle, gdy mówimy o nowych technologiach 

informacyjnych, nie możemy zapominać, że w informatyce pojęcia te – choć bliskoznaczne – 

nigdy nie stanowią synonimów. Dane są wartościami przechowywanymi w bazie, rozumianymi 

wręcz jako wartości danego pola. Dla odróżnienia informacją zaś są takie dane, które zostały 

przetworzone w sposób, który uwidacznia ich znaczenie i tym samym czyni je użytecznymi53. 

W komentarzu do art. 173 PrTelekom S. Piątek wskazuje, że „pliki tekstowe cookies są jednym 

z rodzajów danych, które mogą być przechowywane przez usługodawców54. Także  

X. Konarski wskazuje, że pod pojęciem cookies należy rozumieć dane informatyczne 

zapisywane w postaci plików tekstowych umieszczanych w urządzeniach końcowych 

użytkowników55.  

Dokonując analizy występowania pojęcia cookies w aktach prawa UE w polskiej bazie 

LEX wskazać należy, że pojęcie to występuje – jak już wcześniej wspomniano -  

w znowelizowanej Dyrektywie 2002/58/WE oraz Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego  

i Rady (UE) 2017/1128 w sprawie transgranicznego przenoszenia na rynku wewnętrznym usług 

online w zakresie treści56. W PrTelekom pojęcie plik cookie lub cookies nie występuje, choć 

reguluje ono tą problematykę.  

Dzięki narzędziom Big data możliwa jest też pełniejsza analiza ilościowa 

rozpowszechnienia tych terminów w języku prawnym. Fraza „cookies” wpisana w 

anglojęzyczną wyszukiwarkę EUR-lex dała w 3-cim kwartale 2021 r. 117 wyników. Według 

daty publikacji w 2001 był to 1 dokument, w 2002 r. były to 3 dokumenty, w 2006 r. był to 1 

dokument, w 2007 r. było to  5 dokumentów, w 2008 r. były to 2 dokumenty, w latach 2009-

2010 były to 4 dokumenty, w 2011 było to 5 dokumentów, w 2012 było to 10 dokumentów, w 

2013 były to 4 dokumenty, w latach 2014-2015 było to 8 dokumentów rocznie, w 2016 r. było 

to 12 dokumentów, w roku 2017 było to 14 dokumentów, w roku 2018 było to 12 dokumentów, 

w roku 2019 było to  7 dokumentów, w roku 2020 było to 11 dokumentów, w roku 2021 było 

to 7 dokumentów. W podziale na Zbiory, wśród 117 – Prawo i Orzecznictwo UE 22 akty 

 
53 W.Wiewiórowski, Założenia wstępne dla zrównoważonego przetwarzania informacji… ; 
54 S. Piątek, Prawo telekomunikacyjne Komentarz, 3. wydanie, Warszawa 2013, s. 1013; 
55 X.Konarski, Podstawy prawne korzystania…  s. 32; 
56 Dz.Urz.UE.L 2017 Nr 168, str. 1, motyw 16 tego rozporządzenia; 

https://pulpit.uksw.edu.pl/go/sip.legalis.pl~ssl/document-view.seam?documentId=mfrxilrvgaytgmzqgiyc45tfoixdcnztgqya
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prawne, 77 dokumentów przygotowawczych, 10 pytań poselskich, 9 pozycji orzecznictwa, 

według rodzaju aktu: 21 – dokumenty robocze służb, 9 – rozporządzenia, 8 – ocena skutków, 8 

– opinie, 5 – decyzja, 5 – wnioski dotyczące rozporządzenia, 5 – notatka, 5 – wniosek dotyczący 

dyrektywy, 4 – dyrektywy, 4 – wytyczne, 3 – sprostowanie, 2 – komunikat, 2 – streszczenie,  

2-ocena, 2 – stanowisko, 2 – uchwała z własnej inicjatywy, 2 – rezolucja, 1 - informacja, 1- 

wniosek dotyczący aktu, 1 – komunikat dotyczący stanowiska Rady, 1 – opinia na temat 

poprawek parlamentu europejskiego, 1 – zielona księga, 1 – nota informacyjna, 1 – wstępna 

opinia, 1 – przyjęta opinia, 1 – wspólne stanowisko, 1- streszczenie oceny. Według autora:  

58 – Komisja Europejska, 21 – Parlament Europejski, 17- Rada Unii Europejskiej,  

17 - Dyrekcja Generalna ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii, 11 - Dyrekcja 

Generalna ds. Sprawiedliwości i Konsumentów, 9 – Trybunał Sprawiedliwości, 8 – Europejski 

Bank Centralny, 7 - Europejski Inspektor Ochrony Danych, 5 – Sekretariat Generalny,  

4- Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, 4 -  Komisja Rynek Wewnętrzny i Ochrona 

Konsumentów, 2 – Komisja Prawna, 2 - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości  

i Spraw Wewnętrznych, 1 - Dyrekcja Generalna ds. Konkurencji , 1 - Dyrekcja Generalna ds. 

Migracji i Spraw Wewnętrznych, 1 - Dyrekcja Generalna ds. Stabilności Finansowej, Usług 

Finansowych i Unii Rynków Kapitałowych, 1 - Komitet Regionów, Komisja Zasobów 

Naturalnych, 1 - Komisja Kultury i Edukacji, 1 - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych  

i Energii, 1 - Komisja Praw Kobiet i Równości Płci,               1 - Komisja Transportu i Turystyki,  

1 - Komisja Gospodarcza i Monetarna, 1 - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii,  

1 - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. 

Fraza „plik cookie” wpisana do wyszukiwarki EUR-lex dała w 3-cim kwartale 2021 r.  

4 wyniki. Według daty publikacji w 2008, 2009 r. w 2010,  w 2011 był to 1 dokument,  

W podziale na Zbiory: Prawo i Orzecznictwo UE 4 dokumenty, według autora 2- Europejskiego 

Inspektora Danych Osobowych, 2  - Trybunału Sprawiedliwości. 

Analiza ilościowa z wykorzystaniem narzędzi Big data prawniczych systemów 

wyszukiwawczych pokazuje, że jakkolwiek termin plik cookie czy cookies występuje 

w licznych prawniczych publikacjach, to nieznaczne jest rozpowszechnienie tych terminów w 

języku prawnym. 

 

1.2. Cookie w ujęciu prawniczym 
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Z uwagi na brak definicji legalnej pojęcia cookie przedstawiciele doktryny w różnym 

sposób starają się je określić wskazując często na jego funkcjonalny charakter. Cookies 

określane są równie jako pliki, informacje, dane informatyczne, technika czy technologia. 

Mimo braku legalnej definicji pliku cookie czy cookies, w doktrynie nie istnieje spór co do 

zdefiniowania tego pojęcia57, wywodząc jego znaczenie z terminu o ściśle technicznym 

znaczeniu, choć występujące w literaturze definicje różnią się. Jak wskazują komentatorzy pod 

pojęciem cookies należy rozumieć dane informatyczne zapisywane w postaci plików 

tekstowych umieszczanych w urządzeniach końcowych użytkowników (np. ich smartfonach, 

laptopach). Pliki te umieszczane są w trakcie łączenia się użytkownika z danym serwisem 

internetowym (np. wyszukiwarką, stronami informacyjnymi, sklepami internetowymi).                            

W ciasteczkach, składających się z szeregu liter i cyfr, zapisywane są informacje o użytkowniku 

(np. o odwiedzanych przez niego stronach internetowych). Informacje te mogą być 

odczytywane przy każdym łączeniu się z danym serwisem internetowym. Za zarządzanie 

ciasteczkami odpowiada przeglądarka internetowa użytkownika58. Nieco inaczej definiuje to 

pojęcie S. Piątek, według którego pojęcie cookies, oznacza informacje umieszczane  

w urządzeniach końcowych użytkowników usług, przez przedsiębiorców świadczących usługi 

w sieciach telekomunikacyjnych, a następnie wykorzystywane do różnych celów związanych 

z prowadzoną działalnością59. 

Mechanizm działania plików cookies był także przedmiotem zainteresowania EIOD, 

który w swojej opinii stwierdził, że pliki cookie są umieszczane przez dostawców usług 

społeczeństwa informacyjnego (strony internetowe) w urządzeniach końcowych 

użytkowników w różnych celach, również w celu rozpoznania użytkownika, gdy po raz kolejny 

odwiedza daną stronę internetową. W praktyce, gdy plik cookie jest przesyłany do użytkownika 

Internetu przez stronę internetową, komputerowi użytkownika jest nadawany niepowtarzalny 

numer tzn. komputer, który otrzymał plik cookie od strony internetowej A, staje się 

„komputerem, w którym przechowywany jest plik cookie nr 111”. Strona internetowa 

zachowuje ten numer jako odniesienie. Jeśli użytkownik komputera, który otrzymał plik cookie 

nr 111, nie wykasuje tego pliku, to gdy po raz kolejny odwiedzi tę samą stronę internetową, 

będzie ona mogła zidentyfikować komputer jako ten, w którym przechowywany jest plik cookie 

nr 111. Z czego strona internetowa wyciąga oczywisty wniosek, że używając tego komputera 

 
57 A. Karpiński, Pliki cookies w kontekście znowelizowanego Prawa telekomunikacyjnego oraz ochrony danych 

osobowych, cz. I, EP Nr 1/2014;  
58 X. Konarski, Podstawy prawne korzystania.., s. 32;  
59 S. Piątek, Prawne warunki stosowania cookies, IKAR, nr 6/2015; 
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odwiedzano ją już wcześniej. Mechanizm, który umożliwia stronie internetowej rozpoznanie 

komputera jako tego, z którego korzystano już przy wcześniejszych wizytach, jest prosty. Gdy 

komputer, z którego korzysta odwiedzający, przechowuje pliki cookie, takie jak cookie nr 111, 

i używany jest do odwiedzenia strony, która przy wcześniejszych odwiedzinach wygenerowała 

ten plik cookie, strona ta przeszuka twardy dysk tego komputera, by odnaleźć nr pliku cookie. 

Jeśli przeglądarka użytkownika odnajdzie plik cookie odpowiadający numerowi odniesienia 

zachowanemu na tej stronie internetowej, informuje tę stronę, że komputer przechowuje plik 

cookie nr 11160. 

Często w literaturze pojęcie to wiąże się także z aspektem celowości zastosowania 

cookies. Do najpowszechniejszych z nich zaliczyć należy: identyfikację użytkowników, 

dopasowywanie wyświetlanych im treści do ich preferencji, analizę statystyk odwiedzania stron 

internetowych oraz prowadzenie działań marketingowych, w tym w formie reklamy 

behawioralnej61. Występuje także pogląd, że mechanizmem, który zbiera dane o 

użytkownikach Internetu są między innymi właśnie pliki cookies62, nie wskazano jednak 

jakiego rodzaju dane. Także z punku widzenia celu można spotkać podejście, zgodnie z którym 

za punkt wyjścia dla zdefiniowania tego pojęcia przyjmuje się możliwość zidentyfikowania 

użytkownika korzystającego z sieci. Po pierwsze, ma to umożliwić zbieranie informacji                            

o korzystaniu z zasobów Internetu, które są wykorzystywane do budowania profili. Po drugie, 

możliwe jest również dopasowanie konkretnej kampanii reklamowej do zakładanych 

oczekiwań. W tym kontekście najpowszechniej stosowaną w tych celach techniką są pliki 

cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe zapisywane w urządzeniu użytkownika przez 

przeglądarkę. Każdy plik cookie posiada swój unikalny identyfikator. Pliki te pozwalają na 

zapisywanie różnego rodzaju informacji o tym, w jaki sposób z danego urządzenia użytkownik 

korzysta z Internetu63.  

Możliwość gromadzenia informacji o użytkownikach urządzeń telekomunikacyjnych za 

pomocą cookies spowodowała zainteresowanie tymi działaniami ze strony organów 

 
60 Opinia Europejskiego Inspektora Ochrony Danych w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady zmieniającej m.in. dyrektywę 2002/58/WE dotyczącą przetwarzania danych osobowych  

i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej) 

Dz.U. C 181 z 18.7.2008, str. 1—13;  
61 Tamże;  
62 K. Chałubińska-Jentkiewicz, M. Nowikowska, Ochrona prywatności informacyjnej a przetwarzanie danych 

o ruchu, danych o lokalizacji i innych identyfikujących użytkownika danych w: Bezpieczeństwo, tożsamość, 

prywatność – aspekty prawne, Warszawa 2020; 

63 M. Kaczorowski, Przetwarzanie danych osobowych w działaniach marketingowych prowadzonych on-line, 

MoP, nr 9/2014, s. 1034 
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odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych użytkowników. Grupa Robocza ds. Artykułu 

29  już w zaleceniu z 1999 roku wskazywała na zagrożenia dla danych osobowych 

użytkowników Internetu wynikające z operacji niewidocznych dla użytkowników  

i realizowanych bez ich wiedzy, polegających na przesyłaniu w protokole HTTP informacji 

wykraczających poza to, co jest potrzebne do nawiązania połączenia z serwerem. Wśród 

budzących wątpliwości mechanizmów wymieniono m.in. cookies64. 

Kolejna definicja jaką można znaleźć w doktrynie wskazuje, że cookie to plik zapisany 

na dysku internauty przez serwer strony, którą internauta odwiedził. Jest to plik tekstowy 

zawierający wiele informacji, które odczytać i zarejestrować może serwer, m.in. nazwa 

serwera, który założył cookie, numer identyfikacyjny i data wygaśnięcia. Cookie może pełnić 

różne funkcje, na przykład zapamiętywać zawartość koszyka podczas zakupów online, 

umożliwiać geolokalizację czy rozpoznawać internautę przy ponownych wizytach na danej 

stronie. Cookie reklamowe natomiast umożliwia śledzenie przebiegu wizyty internauty na 

stronie internetowej65. 

Mimo tego zróżnicowania definicyjnego wyrażany jest pogląd, nie ma sporu co do 

samej definicji plików cookies, być może z uwagi na ściśle techniczne pochodzenie terminu. 

Analizując pojęcie z takiego ujęcia są to drobne pliki tekstowe umieszczane na dysku twardym 

komputera – trwale lub tymczasowo – podczas odwiedzin strony internetowej, powiadamiające 

serwer, że w przeszłości wysyłano już z tego samego komputera zapytanie o dany adres WWW. 

Technicznie rzecz biorąc, cookie jest tworzone przez przeglądarkę internetową użytkownika, 

jednak proces ten zachodzi na żądanie serwera strony, która określa zawartość pliku, stąd też 

mówi się w uproszczeniu, że serwer wysyła plik. Jest to jednak wyrażenie nieścisłe, ponieważ 

serwer nie włada samym plikiem ani przed jego instalacją na komputerze użytkownika, ani też 

po dokonaniu tej czynności. Natomiast korzysta z informacji zapisanych w cookie – zaś 

uprzednio określając jego treść, najczęściej staje się jedynym serwerem będącym w stanie 

odczytać zawartość pliku66.  

Niektóre podejścia wiążą funkcjonalnie cookies z aktywnością użytkownika internetu. 

Według jednej z nich pliki cookies zawierają informację o przeglądanych przez użytkowników 

stronach internetowych. Dane te są wysyłane z serwisów internetowych, a następnie 

 
64 S. Piątek, Prawne warunki stosowania cookies….., str. 6; 
65 N. Harting, Po co komu moje dane? Omówienie opinii francuskiego organu ds. konkurencji dotyczącej 

wykorzystania danych w sektorze reklamy internetowej, Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 

nr 8/2018; 
66 A. Karpiński, Pliki cookies  w kontekście znowelizowanego Prawa telekomunikacyjnego…, str. 21; 
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zapisywane na urządzeniu końcowym, z którego użytkownik korzysta odwiedzając daną stronę 

internetową (na dysku twardym urządzenia). Ciasteczka, pozwalają na zapisanie preferencji 

użytkownika na danej stronie internetowej (np. wybrany przez użytkownika język strony lub 

oglądane przez niego produkty) nawet, jeśli nie jest na stronie zalogowany67. Niektórzy 

komentatorzy postrzegają cookies jeszcze inaczej, a mianowicie jako pliki tekstowe, które 

zbierają informacje o zwyczajach użytkowników komputera w Internecie stąd doprecyzowują, 

że są to „pliki cookie przeglądarki”68.  

Inne ujęcie funkcjonalne wskazuje, że pliki cookies umożliwiają serwerom 

internetowym przechowywanie informacji (takich jak pozycje dodane do koszyka w sklepie 

internetowym) na urządzeniu użytkownika lub śledzenie aktywności przeglądania strony przez 

użytkownika (w tym klikanie określonych przycisków, logowanie lub rejestrowanie, które 

strony były odwiedzane w przeszłości). Mogą być również wykorzystywane do zapisywania w 

celu późniejszego wykorzystania informacji, które użytkownik wcześniej wprowadził do pól 

formularza, takich jak nazwiska, adresy, hasła i numery kart płatniczych. Pliki cookies 

uwierzytelniania są powszechnie używane przez serwery internetowe do uwierzytelniania, że 

użytkownik jest zalogowany i na jakie konto. Bez plików cookie użytkownicy musieliby 

uwierzytelniać się poprzez logowanie na każdej stronie zawierającej poufne informacje, do 

których chcieliby uzyskać dostęp. Bezpieczeństwo uwierzytelniającego pliku cookie zależy 

zasadniczo od zabezpieczeń strony internetowej, która go wydała, oraz przeglądarki 

internetowej użytkownika, a także od tego, czy dane w pliku cookie są zaszyfrowane. Luki  

w zabezpieczeniach mogą umożliwić odczytanie danych z pliku cookie przez osobę atakującą, 

wykorzystanie ich do uzyskania dostępu do danych użytkownika lub do uzyskania dostępu               

(za pomocą danych uwierzytelniających użytkownika) do witryny, do której należy plik cookie 

(patrz przykłady cross-site scripting i cross-site request forgery)69. 

Pojęcie pliku cookie zdefiniowane zostało także w internetowej Wikipedii i oznacza 

mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka 

wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do 

utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po 

logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych 

danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi 

 
67 A. Hyła, Analiza śladów cyfrowych Prokuratura i Prawo, nr 5/2018, str. 157; 
68 S.C. Arrington, Got Cookies?, Journal of International Commercial Law and Technology, Vol. 8 No1(2013). 
69 Vamosi, Robert (14 April 2008). "Gmail cookie stolen via Google Spreadsheets". News.cnet.com. Archived 

from the original on 9 December 2013. Retrieved 19 October 2017; 
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wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie  

z jednej strony na inną70.  

Bezdyskusyjna wydaje się także teza, że pliki cookies są prawdopodobnie najbardziej znaną                 

i oczywistą formą technologii internetowej, z którą styka się użytkownik zaraz po otwarciu 

okna przeglądarki. Z pewnością jednak nie można przyjąć za prawidłowe podejścia,                                    

że określenie to oznacza tekst, plik, który witryna internetowa umieszcza na dysku twardym 

użytkownika, umożliwiając przechowywanie informacji o użytkowniku w celu późniejszego 

ich odtworzenia71 gdyż jest to to zbyt dalekie uproszczenie, dające nieograniczone w czasie 

prawo do dostępu do urządzenia użytkownika, nie wiążąc tego z obowiązkiem pozyskania jego 

wyraźnej zgody. 

 

1.3. Rodzaje cookies 

 

Kategoryzacja plików cookies nastąpiła już przed kilkunastu laty w wyniku prac Grupy 

Roboczej ds. Art. 29.  W swojej opinii72, wskazała ona jako kryteria klasyfikowania tych 

plików, ich funkcje oraz podmiot stosujący i klasyfikacja ta wydaje się aktualna do dziś, choć 

nigdy nie została ona ujęta w żadnym z aktów prawnych.  

Kryterium funkcjonalne jest podstawą rozróżnienia sesyjnych plików cookies (ang. 

session cookies) i trwałych plików cookies (ang. persistent cookies)73. „Sesyjny plik cookie” to 

plik automatycznie usuwany po zamknięciu przeglądarki przez użytkownika, podczas gdy 

„trwały plik cookie” to plik zapamiętywany w urządzeniu końcowym użytkownika do upływu 

zdefiniowanego terminu ważności (mogą to być minuty, dni lub lata). Sesyjnych plików 

cookies administratora z danymi wprowadzanymi przez użytkownika używa się zwykle                       

do obserwacji danych wprowadzanych przez użytkownika przy wypełnianiu formularzy online 

na kilku stronach lub w przypadku koszyka na zakupy – do zapamiętywania artykułów 

wybranych przez użytkownika poprzez kliknięcie na pole, np. dodaj do koszyka.  

 
70 https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie; 
71 N. Forrett, Cookie Monster: Balancing Internet Privacy with Commerce, Technology, and Terrorism' (2004) 

20(2) Touro Law Review 507; 
72 Opinia Grupy Roboczej ds. art. 29 nr 4/2012 w sprawie wyłączenia zapisywania plików cookie spod zasady 

pozyskiwania zgody WP 194; 
73 Jak podaje na swojej stronie Eur-Lex Pliki cookie administratora to pliki należące do odwiedzanej strony 

internetowej. Tylko ta strona internetowa może je odczytać. Strona internetowa może ewentualnie korzystać  

z serwisów zewnętrznych, które również posiadają własne pliki cookie – są to pliki cookie osób trzecich. Trwałe 

pliki cookie są zapisywane na komputerze użytkownika i nie są automatycznie usuwane po zamknięciu 

przeglądarki w przeciwieństwie do sesyjnych plików cookie, które są usuwane po zamknięciu przeglądarki. 

Pobrano z: https://eur-lex.europa.eu/content/cookies/cookies-notice.html?locale=pl; 
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Wyróżnia się ponadto pliki cookies własne i osób/stron trzecich (ang. third party 

cookies) i to rozróżnienie jest szczególnie istotne biorąc pod uwagę kwestię odpowiedzialności 

za właściwe poinformowanie użytkownika a także pozyskanie jego zgody. Prezentowany jest 

w doktrynie prawniczej pogląd, zgodnie z którym operator witryny internetowej, co do zasady, 

decyduje samodzielnie o celach i sposobach przetwarzania danych osób odwiedzających jego 

witrynę. Nie powinno budzić to zasadniczo wątpliwości w sytuacji, w której przetwarza on 

dane zebrane przy pomocy tzw. własnych plików cookies74. Jak słusznie wskazał A. Krasuski 

wiele sieci społecznościowych proponuje „moduły wtyczek portali społecznościowych”, które 

administratorzy stron internetowych mogą instalować na swoich portalach, aby świadczyć 

usługi mogące być uznawane za „wyraźnie zażądane” przez członków tych sieci. Jednak 

moduły te mogą być także wykorzystane do śledzenia użytkowników – zarówno będących, jak 

i niebędących członkami sieci – za pomocą plików cookies osób trzecich, w przypadku gdy 

śledzenie to jest realizowane do innych celów, np. reklamy behawioralnej, badań analitycznych 

lub rynkowych75.  

Należy też wskazać, że w przypadku drugim pewna trudność interpretacyjna istnieje              

w zakresie dookreślenia, co oznacza pojęcie plik cookie osób trzecich, tym bardziej,                                 

że prawodawca również nie zdefiniował tego pojęcia w dyrektywie 2002/58/WE76. W tym 

zakresie przez wiele lat istotne było znaczenie tego pojęcia w europejskich przepisach                                

o ochronie danych, a konkretnie dyrektywy 95/46/WE77, w której zawarta była definicja legalna 

osoby trzeciej rozumiana jako osoba fizyczna lub prawna, władza publiczna, agencja lub inny 

organ niebędący osobą, której dane dotyczą, ani administratorem danych, ani przetwarzającym 

lub jedną z osób, które pod bezpośrednim zwierzchnictwem administratora danych lub 

przetwarzającego upoważnione są do przetwarzania danych (art. 2 lit f.).  Powyższa dyrektywa 

została jednak uchylona na skutek wejścia w życie RODO, co rodzi również taką implikację, 

że w rozporządzeniu unijnym nie używa się już pojęcia „osoba trzecia” a „strona trzecia”. 

Zgodnie z definicją zawartą w art. 4 pkt 10 RODO strona trzecia oznacza osobę fizyczną lub 

prawną, organ publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, 

administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które – z upoważnienia administratora lub 

 
74 J. Byrski, H. Hoser, Social media oraz technologie umożliwiające śledzenie użytkowników Internetu 

a współadministrowanie danymi osobowymi MoP 21/2019; 
75 A. Krasuski, Status prawny sztucznego agenta. Podstawy prawne zastosowania sztucznej inteligencji, 

Warszawa 2021, dostęp przez Legalis; 
76 Opinia Grupy Roboczej ds. Artykułu 29 Nr 4/2012…; 
77 Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych Dz. U. L 

281, s.355, 23.11.1995; 
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podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe78. Biorąc jednak powyższe pod 

uwagę należy uznać, że plik cookie osób/stron trzecich stanowiłby plik cookie utworzony przez 

administratora danych, który różni się od administratora obsługującego stronę internetową 

odwiedzaną przez użytkownika (określoną poprzez aktualny adres URL wyświetlany w pasku 

adresu przeglądarki).  Są to pliki cookies ustanawiane przez strony internetowe należące do 

domeny, która różni się od domeny strony internetowej odwiedzanej przez użytkownika 

wyświetlanej w pasku adresu przeglądarki, niezależnie od tego, czy podmiot ten jest odrębnym 

administratorem danych czy też nie. Zgodnie z opinią Grupy Roboczej ds. Artykułu 29 te dwa 

podejścia często się pokrywają, ale nie zawsze są równoznaczne. Jeśli chodzi o własne pliki 

cookies administratora pojęcie będzie stosowane w odniesieniu do pliku cookie utworzonego 

przez administratora danych obsługującego stronę internetową odwiedzaną przez użytkownika 

zgodnie z adresem URL, który jest zwykle wyświetlany w pasku adresu przeglądarki.   

 

Kolejnym kryterium rodzajowym odnoszącym się do plików cookies jest to, czy 

wymagają one zgody czy też nie, pod określonymi warunkami i o ile nie są wykorzystywane 

do dodatkowych celów. Z punktu widzenia tego kryterium uważa się, że nie wymagają zgody: 

1) pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez użytkownika (identyfikator sesji) na 

czas trwania sesji lub trwałe pliki cookie ograniczone w niektórych przypadkach do 

kilku godzin; stosowane są one do obserwacji danych wprowadzanych przez 

użytkownika w ramach serii wiadomości wymienianych w spójny sposób                                

z usługodawcą. Zgodnie z założeniami są to pliki cookie administratora polegające 

zazwyczaj na identyfikatorze sesji (losowy, tymczasowy, niepowtarzalny numer)                  

i wygasające najpóźniej z chwilą zakończenia sesji.  

2) uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających 

uwierzytelniania na czas trwania sesji; uwierzytelniające pliki cookie (ang. 

authentication cookies) są wykorzystywane do identyfikacji użytkownika z chwilą 

jego zalogowania (przykład: na stronie bankowości internetowej). Są one potrzebne, 

aby pozwolić użytkownikom na uwierzytelnianie podczas kolejnych wizyt na 

stronie internetowej i na uzyskiwanie dostępu do treści, do których są upoważnieni, 

takich jak saldo rachunku, transakcje, itd. Uwierzytelniające pliki cookie są zwykle 

plikami sesyjnymi, a więc ich żywotność jest ściśle określona79. 

 
78 Zob. Witold Chomiczewski [w:] E. Bielak-Jomaa, D. Lubasz [red.] RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych. Komentarz. Warszawa 2018, s.236-242 
79 Ciasteczka usprawniają proces logowania się poprzez zapamiętywanie loginu i hasła, a także zapamiętują 
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3)   pliki cookies zorientowane na bezpieczeństwo użytkownika wykorzystywane do 

wykrywania nadużyć dotyczących uwierzytelniania na dłuższy, lecz ograniczony 

czas; przykładowo w przypadku plików cookie wykorzystywanych do wykrywania 

powtarzających się nieudanych prób logowania się na stronie internetowej lub 

innych podobnych mechanizmów stworzonych w celu ochrony systemu logowania 

przed nadużyciami, oszustwami. W tym przypadku użytkownik podczas logowania 

wyraźnie żąda dostępu do treści lub funkcji, do których jest upoważniony. 

4) sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych, takie jak popularne pliki cookie 

odtwarzacza „flash”, na czas trwania sesji. Ważne jest rozróżnienie pomiędzy 

różnymi zastosowaniami plików cookies flash. Te pliki (i ogólnie lokalna pamięć 

masowa) zapewniają korzyść z umożliwienia danej aplikacji "zapisania stanu" na 

komputerze użytkownika i zapewnienia lepszej funkcjonalności dla użytkownika. 

Przykładem może być przechowywanie poziomu głośności filmu flash lub 

buforowanie pliku muzycznego w celu uzyskania lepszej wydajności w porównaniu 

z niewiarygodnym połączeniem sieciowym. Te zastosowania różnią się od 

używania plików flash cookies jako drugorzędnych, nadmiarowych unikalnych 

identyfikatorów, które umożliwiają reklamodawcom obejście preferencji 

użytkownika80. Ponadto pliki te używane są do zapamiętywania danych 

technicznych potrzebnych do odtwarzania treści audiowizualnych, takich jak jakość 

obrazu, prędkość łącza sieciowego i parametry buforowania. Sesyjne pliki cookie 

odtwarzaczy multimedialnych są powszechnie znane jako tzw. pliki cookie typu 

„flash”,a są tak nazywane, gdyż najbardziej rozpowszechnioną technologią 

internetowego przesyłu wideo będącą obecnie w użyciu jest Adobe Flash. Z uwagi 

na to, że nie ma potrzeby długoterminowego przechowywania tych informacji, 

powinny one wygasać z chwilą zakończenia sesji.   

5) sesyjne pliki cookies do równoważenia obciążenia, na czas trwania sesji, której 

głównym zadanie jest zapewnienie komfortu korzystania z internetu przez 

użytkownika; w tym wypadku informacja zawarta w pliku cookie ma jedynie na 

celu identyfikację jednego z końcowych punktów komunikacji (jednego z serwerów 

 
towary dodane do koszyka nawet, jeśli odświeżymy stronę, w:  Regulacje związane z ochroną prywatności w 

systemie cyberbezpieczeństwa w K. Chałubińska-Jentkiewicz, (red.) Bezpieczeństwo, tożsamość, prywatność – 

aspekty prawne 2020, wyd. 1 
80   Tamże  
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w zespole), a więc jest konieczna do przeprowadzenia komunikacji za 

pośrednictwem sieci; 

6) trwałe pliki cookies do personalizacji interfejsu użytkownika na czas trwania sesji 

(lub nieco dłużej); za typowe przykłady tego rodzaju plików cookie uznawane są: 

pliki cookie z preferencjami językowymi, wykorzystywane do zapamiętywania 

języka wybranego przez użytkownika na wielojęzycznej stronie internetowej                    

(np. poprzez kliknięcie na flagę) czy pliki cookie z preferencjami wyświetlania 

wyników wyszukiwania81 wykorzystywane do zapamiętywania preferencji 

użytkownika w odniesieniu do zapytań online (np. poprzez wybór liczby wyników 

wyświetlanych na stronie). Te funkcje personalizacyjne są zatem wyraźnie 

aktywowane przez użytkownika usługi społeczeństwa informacyjnego; 

7) pliki cookies osób trzecich dla wtyczek portali społecznościowych pozwalających 

na wymianę treści dla zalogowanych członków sieci społecznej. Przykładem są tu 

popularne serwisy społecznościowe typu Facebook czy YouTube. W przypadku 

zamieszczenia przykładowo filmu z YouTube lub dodanie przycisku polubienia                     

z Facebooka, spowoduje, że zostaną wygenerowane cookies z tych serwisów. 

Funkcją tych plików, jest to, by pozwolić użytkownikom sieci społecznych na 

wymianę treści, które lubią, ze swoimi „przyjaciółmi” (oraz na korzystanie z innych 

związanych z tym funkcji, takich jak zamieszczanie komentarzy). Wtyczki te 

przechowują pliki cookie i uzyskują do nich dostęp na urządzeniu końcowym 

użytkownika, aby umożliwić sieci społecznej identyfikację swoich członków, 

którzy posługują się tymi wtyczkami. 

 

W odniesieniu do cookies pojawiło się szereg wątpliwości jakie pliki podlegają legalizacji, 

gdyż ani przepisy unijne ani polskie prawo telekomunikacyjne nie wskazuje tego w sposób 

precyzyjny, tym samym powodując problemy w określeniu zasad odpowiedzialności związanej 

z wykorzystywaniem plików cookies. Chodzi tu o wskazanie enumeratywnie jakie pliki cookies 

mogą zostać wyłączone spod wymogu pozyskania świadomej zgody użytkownika w sposób 

 
81 O wadze i znaczeniu pozyskanych danych o użytkownikach świadczyć może sprawa wykorzystywania ich przez 

Cambridge Analytica. Dane 50 mln użytkowników serwisu Facebook były wykorzystywane, przez wspomnianą 

Spółkę, do tworzenia psychologicznych profili użytkowników, które następnie służyły do kreowania 

ukierunkowanych przekazów dopasowanych do konkretnych użytkowników w E. Milczarek, Prywatność 

wirtualna. Unijne standardy ochrony prawa do prywatności w Internecie, Warszawa 2020 
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zrozumiały dla użytkownika, a tym samym konstytuują zakres prawa do informacji 

użytkownika urządzenia. W tym zakresie przepisy prawa zarówno europejskiego jak                                 

i polskiego też nie dają precyzyjnej odpowiedzi. Pomocne, aczkolwiek nie posiadające mocy 

wiążącej, jest tu wspomniane wyżej stanowisko Grupy Roboczej ds. Artykułu 29.  

 

 Eksperci Grupy Roboczej ds. Artykułu 29 zwrócili uwagę na jeszcze inny ważny 

element, a mianowicie, że pliki cookies wyłączone spod wymogu pozyskania zgody powinny 

mieć żywotność pozostającą w bezpośrednim związku z celem, jakiemu służą, i muszą wygasać 

z chwilą, gdy przestają być potrzebne, przy uwzględnieniu rozsądnych oczekiwań przeciętnego 

użytkownika. Prawodawca, zarówno europejski, jak i krajowy nie dookreślił szczegółowo tych 

kwestii, co nadal powoduje szereg uwag i kontrowersji  przy stosowaniu przepisów, ale też 

prowadzi do pytania czy cel, który przyświecał prawodawcy we wprowadzeniu regulacji 

dotyczących cookies został w pełni osiągnięty? Czy można na tej postawie uznać, że każdy 

użytkownik Internetu jest w pełni poinformowany, co tak naprawdę dzieje się na jego 

urządzeniu i potrafi skutecznie się temu sprzeciwić? Co wreszcie z sytuacją, gdy użytkownik 

ma do czynienia z technologią często określaną jako tzw. „ever-cookies” (zawsze istniejące 

pliki cookie) lub tzw. „zombie-cookies? Umożliwiają one plikom cookie trwałe pozostanie                   

w urządzeniu użytkownika, mimo należytych starań w celu ich usunięcia. Jak wreszcie 

skutecznie dochodzić swoich praw w sytuacji, w której w sposób bezprawny, przy użyciu takich 

plików, profil użytkownika Internetu został wykorzystany albo naruszone zostały dane 

osobowe użytkownika82. Jak pokazują dostępne analizy liczba plików cookie śledzenia 

znacznie się zwiększyła, a reklamodawcy opracowali nowe, wcześniej nieobserwowane 

mechanizmy śledzenia, których użytkownicy nie mogą uniknąć nawet przy najbardziej 

zaawansowanych ustawieniach prywatności83. 

Szczególne zagrożenia wiążą się z plikami cookies wykorzystywanymi dla wtyczek portali 

społecznościowych, które pozwalają na śledzenie aktywności użytkownika takiego portalu 

(ang. social plug-in tracking cookies).  Wiele sieci społecznych proponuje „moduły wtyczek 

portali społecznościowych”, które administratorzy stron internetowych mogą instalować na 

swoich portalach, aby świadczyć usługi mogące być uznawane za „wyraźnie zażądane” przez 

 
82 Tamże, oprócz tych oczywistych, jak dane identyfikujące, siatka znajomych, ale również analiza cyfrowych 

zapisów zachowań, takich jak np. polubienia na stronach social media, pozwala na określenie szeregu informacji, 

w tym koloru skóry użytkownika, orientacji seksualnej, satysfakcji z życia, inteligencji, poziomu stabilności 

emocjonalnej, wyznania, stosunku do alkoholu i narkotyków, statusu związku, płci czy upodobań politycznych; 
83 A. Soltani, N. Good, Ch. J, Hoofnagle, D. J. Wambach, M. D. Ayenson, Behavioral Advertising: The Offer 

You Cannot Refuse, 6 Harvard Law & Policy Review 273 (2012), UC Berkeley Public Law Research Paper No. 

2137601; 

https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=1319334
https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=1694865
https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=1694864
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2137601##
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2137601##
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2137601##
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członków tych sieci. Jednak moduły te mogą być także wykorzystane do śledzenia 

użytkowników – zarówno będących, jak i niebędących członkami sieci – za pomocą plików 

cookie osób/stron trzecich, w przypadku gdy śledzenie to jest realizowane do innych celów,     

np. reklamy behawioralnej, badań analitycznych lub rynkowych. Tych plików cookie, 

posiadających takie cechy, nie można uznać za „ściśle niezbędne” do świadczenia funkcji 

wyraźnie zażądanych przez użytkownika. Na ten problem nie odpowiadają w żadnym stopniu 

ani obecnie obowiązujące ani projektowane regulacje.   

Eksperci ds. ochrony danych osobowych uznali także, że wyłączeniu spod zasady 

pozyskania zgody nie powinny też podlegać pliki cookies osób/stron trzecich wykorzystywane 

do celów reklamy behawioralnej84. Z pewnością wymóg pozyskania zgody, biorąc pod uwagę 

cel dyrektywy 2002/58/WE obejmuje wszystkie powiązane operacyjne pliki cookie osób 

trzecich wykorzystywane w reklamie.  

Jak już wcześniej wskazano pliki cookie często zawierają niepowtarzalne identyfikatory, 

które umożliwiają śledzenie zachowań użytkowników na różnych stronach internetowych  

i przez określony czas, oraz ze względu na możliwe łączenie tych identyfikatorów z innymi 

danymi identyfikacyjnymi i danymi możliwymi do zidentyfikowania. Wprawdzie zawsze 

użytkownik może zdecydować o wyłączeniu plików cookies, jednak efektem zmiany ustawień 

w przeglądarce, w zależności od wybranej opcji, może być utrata możliwości korzystania  

z niektórych serwisów i usług lub z niektórych funkcji w nich dostępnych. Pliki cookie znajdują 

się w katalogu każdej przeglądarki na dysku twardym każdego komputera jako "pliki 

cookie.txt" dla komputerów PC i "MagicCookie" na komputerach Mac85. Szczególne 

kontrowersje wzbudzają pliki typu flash cookie, których nie da się usunąć za pomocą 

tradycyjnych ustawień przeglądarki86. 

W trakcie reformy pakietu przepisów telekomunikacyjnych doszło w 2009 r. do 

zmiany87 artykułu 5 ust. 3 dyrektywy 2002/58/WE, który dotyczy przechowywania informacji 

 
84 Szczególnie istotnym zagrożeniem płynącym z wykorzystywania w działalności gospodarczej danych  

z różnych źródeł jest stosowanie technik profilowania osobowego na potrzeby aktualnej i przyszłej oceny klienta 

(obecnego, przeszłego lub potencjalnego), pracownika lub partnera biznesowego - Profile osobowe 

a zrównoważenie przetwarzania informacji w: T. Bąkowski (red.), Jawność i jej ograniczenia. Model regulacji, 

2016 r., Legalis; 
85 Data Collection: Defining the Customer,  pobrano z http://web.mit.edu/ecom/www/Project98/G2/data.htm 
86 M. Namysłowska, Stosowanie technologii cookies a prawo telekomunikacyjne w Reklama, aspekty prawne, 

Warszawa, WKP 2012; 
87 Na mocy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/136/WE z dnia 25 listopada 2009 r. zmieniającej 

dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności 

elektronicznej praw użytkowników, dyrektywę 2002/58/WE dotyczącą przetwarzania danych osobowych i 

ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 w sprawie 
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i uzyskiwania dostępu do informacji już przechowanych w urządzeniu użytkownika. 

Podniesiono wówczas obawy, że niektóre praktyki w zakresie stosowania cookies,  

w powiązaniu z reklamami internetowymi, nie zapewniają dostatecznej ochrony praw 

użytkowników, w szczególności w odniesieniu do przejrzystości i możliwości wyboru. 

Głównym celem art. 5 ust. 3 dyrektywy 2002/58/WE w zmienionym brzmieniu stało się zatem 

zapewnienie ochrony urządzeń użytkowników i wszelkich informacji przechowywanych na 

tych urządzeniach traktowanych jako część prywatnej sfery użytkowników. Jak wyjaśniono  

w motywie 24 dyrektywy 2002/58/WE sfera ta podlega ochronie na mocy Europejskiej 

Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (art. 7 i 8 Konwencji  - 

prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego oraz prawo do ochrony danych 

osobowych). W tym samym motywie wskazano także, że programy określane mianem 

spyware, błędy sieciowe, ukryte identyfikatory i inne podobne narzędzia mogą się znaleźć                    

w urządzeniu użytkownika bez jego wiedzy w celu uzyskania dostępu do informacji, 

przechowania ukrytych informacji lub śledzenia czynności użytkownika i mogą w poważny 

sposób naruszyć jego prywatność. Z tych powodów uznano, że stosowanie takich narzędzi 

powinno być dozwolone wyłącznie dla uzasadnionych celów, po powiadomieniu 

zainteresowanych użytkowników. Dla większej skuteczności tej ochrony wskazano, że 

postanowienia artykułu 5 ust. 3 dyrektywy 2002/58/WE stosuje się niezależnie od tego, czy 

przechowywanie lub dostęp do informacji zgromadzonej w urządzeniu użytkownika stanowi 

przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu  dyrektywy 95/46/WE88. Wychodząc z tak 

szerokiego zakresu tego przepisu, należy zatem uznać, że art. 5 dyrektywy 2002/58/WE                           

w obecnym brzmieniu  stosuje się do ciasteczek HTTP, ciasteczek flash i innego podobnego 

oprogramowania, które mogą spełniać funkcje opisane w przepisie (tj. przechowywania 

informacji lub odczytania jej w urządzeniach użytkowników). Ochrona użytkownika, na 

podstawie tego przepisu, rozciąga się zatem, jak już wskazano powyżej, na programy 

szpiegujące i inne złośliwe oprogramowanie, na błędy sieciowe, ukryte identyfikatory, czy 

wirusy. Ma ona również zastosowanie bez względu na metodę dostawy oprogramowania i jego 

instalacji w sprzęcie użytkownika: nie tylko poprzez dystrybuowanie plików do pobrania                        

z Internetu, ale także za pośrednictwem zewnętrznych nośników danych, takich jak płyty CD, 

CD-ROMy, klucze USB, zewnętrzne dyski twarde itp. W dyrektywie podkreślono jednak 

 
współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie 

ochrony konsumentów, Dz. Urz. L 337, s. 11, 18.12.2009; 
88 Dyrektywa 95/46/WE; 
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uprawnione wykorzystanie cookies do analizy stron i witryn www, efektywności reklam                          

i identyfikacji użytkowników korzystających z usług89. 

1.4.  Zastosowanie cookies w realizacji usług społeczeństwa informacyjnego  
 

 Według dostępnych źródeł, biznes oparty na cyfrowych technologiach szacować 

można obecnie na ok. 25% światowej gospodarki90. Głębokie zmiany wielkości i postaci, 

struktury i wykorzystania oraz finansowania globalnych zasobów informacyjnych sprawiły,                

że przełom tysiącleci nazwano „wiekiem informacji”91 W kontekście tych danych teza, że 

prawo do prywatności jest pojęciem żywym, którego nowe aspekty ujawniają się w miarę 

rozwoju stosunków społecznych, politycznych oraz w wyniku rozwoju techniki92 i wciąż 

rozwijających się usług społeczeństwa informacyjnego jest jak najbardziej aktualna. Nowe 

technologie cyfrowe rozprzestrzeniają się na świecie znacznie szybciej niż wynalazki ery 

przemysłowej: potrzeba było 30 lat, by elektryczność trafiła do pierwszych 10% gospodarstw 

domowych w USA; telefonom stacjonarnym ten sam proces zajął 25 lat, a telewizorom, 

komputerom osobistym i telefonom komputerowym – 10 lat. W przypadku tabletów trwało to 

już tylko 2,5 roku. Tempo rozpowszechniania się technologii przyspiesza nie tylko w krajach 

rozwiniętych, lecz także w rozwijających się (World Bank, 2016)93. Dane klientów stają się 

walutą, która napędza wzrost handlu elektronicznego między przedsiębiorstwami                                            

a konsumentami94. 

Pliki cookies wykorzystywane są w najpopularniejszych usługach internetowych na 

całym świecie.  W związku z przyjęciem nowych zharmonizowanych regulacji odnoszących 

się do plików cookies, na stronach internetowych w całej UE wprowadzono rozwiązania mające 

na celu pozyskiwanie zgody na wykorzystywanie plików cookies stosowanych do różnych 

celów (od zaawansowanych funkcjonalności, po badania analityczne, reklamy skierowane do 

określonej grupy odbiorców i optymalizację produktu). Nie oznacza to, że rozwiązanie to 

obowiązuje wyłącznie na terytorium UE. Wskazać jednak należy, iż nie istnieje żadne inne 

 
89 S. Piątek, Prawo telekomunikacyjne. Komentarz, Warszawa 2013,, s.1011; 
90 M.Albin,  Raport Accenture Technology Vision 2016, pobrano z: 

http://www.benchmark.pl/aktualnosci/cyfrowa-gospodarka-do-2020-roku-biznesowe-trendy.html; 
91 M. Castells, End of Millenium, The Information Age Economy, Society and Culture. Oxford 1998; wyd. 

polskie: M. Castells, Wiek Informacji. Ekonomia, społeczeństwo i kultura, Warszawa 2010; F. Webster, 

Theories of the Information Society, London–New York 2014; 
92 K. Chałubińska-Jentkiewicz, K. Kakareko, J. Sobczak, Prawo do prywatności jako reguła społeczeństwa 

informacyjnego, Warszawa, 2017;  
93 https://for.org.pl/pl/raport-e-rozwoj-cyfrowe-technologie-a-gospodarka; 
94 B.W. Macklin, E-Commerce at What Price? Privacy Protection in the Information Economy, pobrano z  

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=180290; 

https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=183986


35 
 

prawo, które na poziomie międzynarodowym (czy to umowy międzynarodowej czy traktatu) 

regulowałoby tę kwestię w wymiarze transgraniczym.  

Jak już wcześniej wskazano, pliki cookies umożliwiają użytkownikowi korzystanie z usług 

takich, jak usługi łączności elektronicznej i usługi społeczeństwa informacyjnego. 

Definicja usługi społeczeństwa informacyjnego ma charakter legalny, i zawarta jest w art. 

1 pkt 1 lit b dyrektywy (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 

2015 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych 

oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego95. Przepis ten stanowi, że „usługi 

społeczeństwa informacyjnego to usługi normalnie świadczone za wynagrodzeniem, na 

odległość, drogą elektroniczną i na indywidualne żądanie odbiorcy usług”. Oczywisty  problem 

powstaje w związku kwalifikacją nieodpłatnych usług internetowych, które dominują w świecie 

on-line, a korzystanie z których wiąże się ze stosowaniem cookies. Przykładowo powstaje 

pytanie, czy usługi serwisów wideo, takie jak YouTube, czy też platformy edukacji na 

odległość, takie jak EdX, Coursera czy Khan Academy, oferujące popularne usługi globalnego 

uczenia się na odległość, stanowią usługi społeczeństwa informacyjnego, czy nie. Podobne 

wątpliwości mogą powstać w związku z funkcjonowaniem serwisów oferujących 

oprogramowanie komputerowe typu freeware czy open source96. Z perspektywy regulacji 

dotyczącej plików cookies, które mają przede wszystkim za zadanie ułatwienia dostarczania 

usług społeczeństwa informacyjnego kwestia ta tylko z pozoru może nie wydawać się 

zasadnicza, gdyż pliki cookies de facto mogą zostać wykorzystane zanim nastąpi skorzystanie 

z danej usługi. Bez wątpienia jednak stosowanie cookies ma istotne znaczenie z perspektywy 

korzystania z usług społeczeństwa informacyjnego, wyraźnie zażądanych przez abonenta lub 

użytkownika i nie ma tu znaczenia fakt czy jest ona odpłatna czy też nie. Usługa społeczeństwa 

informacyjnego może składać się z takich elementów, które nie są wykorzystywane przez 

wszystkich użytkowników, a niektóre są dostarczane zgodnie z określonymi potrzebami 

użytkownika. Przykładowo sklep internetowy może być dostępny dla wszystkich, ale 

dodatkowe funkcje – np. kupno artykułów – będą oferowane jedynie zalogowanym 

użytkownikom. W tym kontekście te dodatkowe funkcjonalności, jak np. koszyk zakupów 

mogą działać w oparciu o pliki cookies. Usługa społeczeństwa informacyjnego składa się zatem 

 
95 Dyrektywa 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiająca procedurę 

udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa 

informacyjnego Dz. Urz. WE L 241, 17.9.2015, p. 1–15; 
96 P. Polański, Europejskie prawo handlu elektronicznego. Mechanizm regulacji usług społeczeństwa 

informacyjnego, Warszawa 2014;  
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z wielu elementów, natomiast będą one się różniły w zależności od funkcji zażądanych przez 

użytkownika, do których wykorzystywane będą właśnie cookies i nie zawsze będzie t związane 

z odpłatnością za usługę. Uwzględniając zatem różne funkcje usług społeczeństwa 

informacyjnego można rozróżnić dwa stany wymagające lub nie aktywności ze strony 

użytkownika, by plik cookie znalazł się na jego urządzeniu: 

1) plik cookie będzie konieczny do zaoferowania użytkownikowi konkretnej funkcji,  

2) użytkownik wyraźnie zażądał tej funkcji, jako części usługi społeczeństwa 

informacyjnego. 

 

Powyższe oznacza, że usługi świadczone przez takie firmy jak Amazon.com, Allegro.pl, 

czy eBay.com dla swojej funkcjonalności wymagają plików cookies ze względu na 

zapotrzebowanie samego użytkownika internetu, tak, aby możliwe było skorzystanie z tej 

usługi97.  

Artykuł 3 dyrektywy 2002/58/WE przewiduje, że dyrektywę stosuje się do przetwarzania 

danych osobowych w związku ze świadczeniem ogólnie dostępnych usług łączności 

elektronicznej w publicznych sieciach łączności we Wspólnocie. Ze względu na to, że zgodnie 

z art. 1 przepisy dyrektywy 2002/58/WE dookreślały i uzupełniały dyrektywę 95/46/WE 

zasadne wydaje się w tym miejscu odwołanie się do jej art. 4.  Artykuł 4 ust. 1 lit. c dyrektywy 

95/46/WE przewidywał w szczególności, że środki krajowe wykonujące dyrektywę stosuje się 

wtedy, gdy administrator danych nie prowadzi działalności gospodarczej na terytorium 

Wspólnoty, a do celów przetwarzania danych osobowych wykorzystuje środki 

zautomatyzowane jak i inne, znajdujące się na terytorium tego państwa, chyba, że taki sprzęt 

jest używany jedynie do celów tranzytu przez terytorium Wspólnoty.  Na podstawie tego 

przepisu, przykładowo komputer osobisty użytkownika, powinien być postrzegany jako 

urządzenie podlegające ochronie,  gdy pliki cookies mogą być wprowadzane i kontrolowane 

przez firmę, która nie posiada siedziby na terenie UE. Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 3 dyrektywy 

2002/58/WE państwa członkowskie zapewniają, że korzystanie z sieci łączności elektronicznej 

w celu przechowywania informacji lub uzyskania dostępu do informacji przechowanej na 

terminalu abonenta lub użytkownika jest dozwolone wyłącznie pod warunkiem że abonent lub 

użytkownik otrzyma jasną i wyczerpującą informację zgodnie z dyrektywą 95/46/WE, między 

innymi o celach przetwarzania, oraz zostanie zaoferowane mu prawo do odmówienia zgody na 

takie przetwarzanie przez kontrolera danych. Dyrektywa 2002/58/WE odnosiła zatem regulacje 

 
97 Tamże; 
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do usług łączności elektronicznej, do korzystania z sieci łączności elektronicznej, nie zaś 

wyłącznie do usług społeczeństwa informacyjnego. Przepisy prawa unijnego ani polskiego nie 

definiują jednak pojęcia korzystanie z sieci łączności elektronicznej. Co więcej motyw  

6 dyrektywy 2002/58/WE stanowi, że Internet przekształca tradycyjne struktury rynkowe przez 

udostępnienie ogólnej, globalnej infrastruktury dostarczającej szerokiego spektrum usług 

łączności elektronicznej. Usługi łączności elektronicznej ogólnodostępne za pośrednictwem 

internetu stwarzają nowe możliwości użytkownikom, ale również powodują powstanie nowych 

zagrożeń dotyczących ich danych osobowych i prywatności. Oznacza to, że regulacje dotyczące 

obowiązków związanych z wykorzystywaniem cookies nie są ograniczone wyłącznie do usług 

społeczeństwa informacyjnego, a unijny prawodawca odnosi je do usług łączności 

elektronicznej. Na poparcie tej tezy można wskazać pogląd zgodnie z którym podmiotowy 

zakres obowiązywania przepisów o cookies w prawie unijnym i krajowym jest szerszy niż 

podmiotowy zakres dopuszczalnych wyłączeń, które dotyczą tylko przedsiębiorców 

dostarczających usługi telekomunikacyjne i usługi świadczone drogą elektroniczną98. Zgodnie 

jednak z definicją usługi łączności elektronicznej99, zawartą w dyrektywie ramowej,  oznacza 

ona usługę zazwyczaj świadczoną za wynagrodzeniem, polegającą całkowicie lub częściowo 

na przekazywaniu sygnałów w sieciach łączności elektronicznej, w tym usługi 

telekomunikacyjne i usługi transmisyjne świadczone poprzez sieci nadawcze; nie obejmuje 

jednak usług związanych z zapewnianiem albo wykonywaniem kontroli treści przekazywanych 

przy wykorzystaniu sieci lub usług łączności elektronicznej. Z zakresu niniejszej definicji 

wyłączone są usługi społeczeństwa informacyjnego w rozumieniu art. 1 dyrektywy 98/34/WE, 

jeżeli nie polegają one całkowicie lub częściowo na przekazywaniu sygnałów w sieciach 

łączności elektronicznej. Analizując treść tego przepisu wydaje się zatem, że dyrektywa 

2002/58/WE nie  określa precyzyjnie zakresu usług, z którymi wiążą się obowiązki w zakresie 

cookies, z uwagi na zakres obu definicji: usługi łączności elektronicznej oraz usługi 

społeczeństwa informacyjnego. Problematyczne może być także zdefiniowane usługi łączności 

elektronicznej jako usługi zazwyczaj świadczonej za wynagrodzeniem, chociażby z uwagi na 

wskazane  globalne usługi on-line jak np. You Tube, czy też całą sferę e-usług administracji 

publicznej100.  

 
98 S. Piątek, Prawne warunki stosowania cookies...; 
99 Dyrektywa 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie wspólnych ram 

regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej (Dz. Urz. UE. L 2002 Nr 108, str. 33); 
100 S. Piątek, Prawne warunki stosowania cookies…; 
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Postępujący w skali globalnej rozwój tych usług ma jednak jeszcze inny wymiar,  

a mianowicie gwałtowny rozwój techniki daje możliwości głębokiego inwigilowania zachowań 

społecznych każdego człowieka.  

W pełni należy podzielić pogląd, zgodnie z którym wyszukiwarki internetowe bez 

najmniejszej trudności agregują informacje o wszystkich aspektach życia jednostki, tworząc 

tym samym gotowe profile handlowe dla zainteresowanych podmiotów. Pozwala to także na 

prognozowanie zachowań użytkowników sieci, a nawet na wpływanie na podejmowane 

decyzje, zarówno na polu gospodarczym, jak i społeczno-politycznym. Umożliwia to również 

poznanie preferencji i oczekiwań politycznych, światopoglądowych i wyznaniowych, 

zainteresowań seksualnych, stanu majątkowego etc. Dzięki niezbyt skomplikowanym 

narzędziom można ustalić bez żadnej trudności jakie książki określony użytkownik Internetu 

czyta, jakie filmy ogląda, jakie strony internetowe odwiedza, jakich ma znajomych, gdzie bywa. 

Większość z tych informacji jednostka, korzystająca z Internetu, ujawnia sama, nie 

przywiązując zresztą do tego faktu większej wagi101. W tym kontekście aktualna pozostaje teza 

Marka Safjana, z okresu przed wdrożeniem do polskiego prawa dyrektywy 2002/58/WE, że 

tworzenie nowych regulacji ochrony danych osobowych powinno wyzbyć się podejścia zbyt 

technicznego, zbyt wąskiego czy czysto sektorowego. W ramach tych niezwykle 

szczegółowych i technicznych często reguł wypracowanych przez niektóre gremia, w tym także 

Radę Europy, ginie niekiedy istota rzeczy, a więc ochrona zwykłych interesów jednostki 

związanych z jej funkcjonowaniem w życiu społecznym102.  

 

1.5. Zagrożenia dla użytkowników w związku z wykorzystywaniem cookies  

W literaturze wiele miejsca poświęca się zagadnieniom ochrony danych osobowych                         

w środkach komunikacji elektronicznej, które rodzą szereg problemów zarówno teoretycznych 

jak i praktycznych103. Osoby fizyczne korzystające z usług internetowych można łatwo 

identyfikować na podstawie identyfikatorów plików cookies. Mogą one zostawiać ślady, które, 

w połączeniu z unikatowymi identyfikatorami i innymi informacjami uzyskanymi przez 

serwery, mogą być wykorzystywane do tworzenia profili poszczególnych osób i ich 

identyfikacji. Z drugiej strony wskazane wyżej numery identyfikacyjne, dane dotyczące 

lokalizacji, identyfikatory internetowe lub inne szczególne czynniki jako takie niekonieczne 

 
101 Dyrektywa 2002/21/WE; 
102 M. Safjan, Prawo do prywatności i ochrona danych osobowych…, s. 12; 
103 D. Adamski, O ochronie danych w telekomunikacji. W: J. Gołaczyński (red) Prawo Mediów Elektronicznych 

6/2007 - dodatek do MoP, nr 4/2007, s. 1; 
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muszą być uważane za dane osobowe w każdych okolicznościach. Zagadnienie to nie jest                       

w sposób precyzyjny i jednoznaczny uregulowane  ani w przepisach prawa unijnego, ani  

polskiego.        

Jak wskazuje doktryna, cechę prywatności nabywają dzisiaj, zwłaszcza w obliczu 

możliwości, jakie przyniosła ze sobą nowoczesna technika informatyczna, właściwie wszelkie 

już dane (informacje) dotyczące zidentyfikowanej lub dającej się zidentyfikować osoby, dane 

„z różnych dziedzin życia”, o ile istnieje możliwość powiązania ich z oznaczoną osobą104. 

Warto w tym miejscu wspomnieć o orzeczeniu Sądu Najwyższego, w którym już w 2008 roku 

wskazano, że prawnej ochronie podlega nazwa użytkownika, czy pseudonim internetowy (nick) 

użytkownika, którym posługuje się on biorąc udział choćby w aukcjach internetowych105. SN 

podkreślił wówczas, że nazwa indywidualizuje osobę, która korzysta z serwisu aukcyjnego, 

składa ofertę, jest stroną konkretnej umowy sprzedaży, wystawia lub otrzymuje komentarz 

określonej treści, prowadzi korespondencję z innymi użytkownikami. Niekiedy już samo 

wzięcie udziału w aukcji przez użytkownika posługującego się konkretną nazwą może stanowić 

źródło informacji dla pozostałych uczestników, którzy wiedzą, że dany użytkownik zwykle 

bierze udział w aukcjach danego typu, licytuje tylko do pewnej kwoty, tylko w określone dni, 

w określony sposób, nie konkuruje z użytkownikami posługującymi się określonymi nazwami, 

że użytkownik ten jest rzetelny, sprawnie i bezzwłocznie przeprowadza transakcje, itp. Można 

powiedzieć, że nazwa użytkownika identyfikuje konkretną osobę fizyczną. W stanowisku tym 

Sąd zauważył zatem problem dotyczący klasyfikacji danych osobowych, a także okoliczność, 

iż tworzą one niezamknięty zbiór. Do tego zbioru prawodawca unijny zaliczył w RODO 

numery identyfikatorów czy identyfikatory internetowe, także te, którymi posługują się pliki 

cookies. 

Powyższe tezy SN należy zatem odnieść również do sytuacji, w której następuje 

ingerencja w urządzenie użytkownika, aczkolwiek nie w sposób bezwzględny, bowiem 

zarówno prawodawca unijny, jak i krajowy zdecydował o pewnych, prawnie dopuszczalnych 

przypadkach takiej ingerencji.   

Innym źródłem zagrożeń, jak już wcześniej wspomniano jest to, że dostęp do informacji 

znajdujących się na urządzeniu użytkownika może prowadzić do jego profilowania, czy wręcz 

śledzenia jego aktywności w Internecie.  W tym miejscu warto wskazać, że pierwsze działania 

 
104 J. Barta, P. Litwiński, Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz, Warszawa 2015, s. 143. 
105 Wyrok SN z dnia 11 marca 2008 r. sygn. akt II CSK 539/07; 



40 
 

zmierzające do wzmocnienia ochrony konsumentów w Internecie podjęła Rada Europy już                   

w 2010 r., kiedy Komitet Ministrów Rady Europy przyjął rekomendację w sprawie ochrony 

osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych podczas tworzenia profili106. Już 

wówczas, ponad 11 lat temu, w przedmiotowej rekomendacji zwrócono m.in. uwagę na 

nieprzejrzystość, czy nawet „niewidzialność” profili, co powoduje, że kategoryzowanie 

użytkowników odbywa się bez ich wiedzy i oznacza poważne zagrożenia dla praw 

konsumentów i wolności obywateli. Technologie służące lokowaniu informacji dostawców 

usług w urządzeniach użytkowników i ich wykorzystywaniu są stale rozwijane. Rozwój 

cookies i podobnych technologii jest określany jako „wyścig zbrojeń”, w którym odpowiedzią 

na coraz to nowe techniki śledzenia zachowań użytkowników w sieci są udoskonalone techniki 

ochrony ich prywatności107. Zwiększa się objętość informacji lokowanych w urządzeniach 

użytkowników, zmieniają mechanizmy jej wykorzystywania i obsługiwane funkcje. 

Jednocześnie nowsze technologie działają w sposób mniej jawny dla użytkownika                                       

w porównaniu z klasycznymi cookies108. 

W tej sytuacji powstaje zasadnicze pytanie, czy dla ochrony konsumenta wystarczające 

jest wyrażenie przez niego zgody na przetwarzanie jego danych i wgląd do nich. Zwłaszcza 

dotyczy to sytuacji, gdy rozwiązania technologiczne umożliwiają dostawcy usług umieszczanie 

w urządzeniu, bez wiedzy ich użytkownika, różnego rodzaju oprogramowania. Umożliwia ono 

nie tylko dostęp do informacji zgromadzonej w tym urządzeniu, ale może prowadzić właśnie 

do  śledzenia aktywności użytkownika. Jest to istotne także z tego względu, że omawiane 

zagadnienie nie ogranicza się tylko do prawa krajowego, a ma naturę globalną i wykracza poza 

ramy prawnego porządku państwowego. Sprawa uzyskiwania dostępu do informacji 

zgromadzonych w urządzeniach użytkowników ma zdecydowanie charakter transgraniczny. 

Dlatego musi  być rozpatrywana nie tylko na gruncie prawa danego państwa odnoszącego się 

do problematyki ochrony danych osobowych użytkownika, ale także przepisów, które w sposób 

zharmonizowany winny obowiązywać w całej Unii Europejskiej, a być może i szerzej. Warto 

przy tym wskazać na niezwykle istotny wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie 

C-210/16109 mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia 

 
106 Rekomendacja CM/Rec. (2010) 13; 
107 G. Acar, Ch. Eubank, S. Englehardy, M. Juarez, A. Narayanan, C. Diaz, The Web Never Forgets: Persistent 

Tracking Mechanisms in the Wild, s. 1. Pozyskano z: https://securehomes.esat.kuleuven.be/~gacar/persistent/the 

web never forgets.pdf; 
108 S. Piątek, Prawne warunki stosowania cookies…, s 49-72; 
109 Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 5 czerwca 2018 r. Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz 

Schleswig-Holstein przeciwko Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein GmbH. Wniosek o wydanie orzeczenia 

w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesverwaltungsgericht, Sprawa C-210/16, dostęp przez: 
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w trybie prejudycjalnym, złożony przez Bundesverwaltungsgericht (federalny sąd 

administracyjny, Niemcy) w sprawie dotyczącej kont na Facebooku dotyczący 

Wirtschaftsakademie oraz Facebook Ireland Ltd. Popularne fanpage’e to konta użytkowników, 

które mogą być skonfigurowane na Facebooku przez osoby fizyczne lub przedsiębiorstwa. 

W tym celu po zarejestrowaniu się na Facebooku autor fanpage’a może wykorzystywać 

platformę oferowaną przez Facebook do zaprezentowania się użytkownikom tego portalu 

społecznościowego, jak również osobom odwiedzającym fanpage’a oraz do zamieszczania 

informacji wszelkiego rodzaju na rynku mediów i poglądów. Administratorzy fanpage’ów 

mogą uzyskać anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających te strony za 

pomocą funkcji „Facebook Insights” udostępnionej im nieodpłatnie przez Facebook stosownie 

do niepodlegających zmianie warunków korzystania. Dane te są gromadzone dzięki plikom 

szpiegującym - cookies, z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika; są one 

aktywne przez dwa lata i zapisywane przez Facebook na twardym dysku komputera lub na 

każdym innym nośniku osób odwiedzających fanpage’a. Kod użytkownika, który można 

powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, zostaje 

pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpage’ów. W tym względzie ani 

Wirtschaftsakademie, ani Facebook Ireland Ltd nie wspomniały o operacji zapisania 

i o działaniu tego pliku cookie lub o późniejszym przetwarzaniu danych. Decyzją z dnia 

3 listopada 2011 r. niemiecki organ nadzorczy w rozumieniu art. 28 dyrektywy 95/46/WE, 

odpowiedzialny za monitorowanie stosowania na terytorium kraju związkowego Szlezwik-

Holsztyn przepisów przyjętych przez Republikę Federalną Niemiec na podstawie tej 

dyrektywy, nakazał Wirtschaftsakademie, dezaktywację fanpage’a stworzonego przez nią na 

Facebooku pod adresem: www.facebook.com/wirtschaftsakademie pod groźbą grzywny 

w przypadku niewykonania decyzji w wyznaczonym terminie ze względu na to, że ani 

Wirtschaftsakademie, ani Facebook nie informowali osób odwiedzających fanpage’a o tym, że 

Facebook gromadził za pomocą plików cookies dotyczące ich dane osobowe oraz, że następnie 

przetwarzali te dane. Wirtschaftsakademie wniosła odwołanie od tej decyzji, w którym 

podniosła w istocie, że nie była odpowiedzialna z punktu widzenia prawa mającego 

zastosowanie do ochrony danych ani za przetwarzanie danych dokonywane przez Facebook, 

ani za zainstalowane przez niego pliki cookies. Trybunał w tej sprawie  uznał, że przetwarzanie 

danych, jest zasadniczo dokonywane poprzez zapisanie przez Facebook na komputerze lub na 

każdym innym urządzeniu osób odwiedzających fanpage’a plików cookies, które mają na celu 

 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX%3A62016CJ0210 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX%3A62016CJ0210
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przechowywanie informacji w przeglądarkach internetowych i pozostają aktywne przez okres 

dwóch lat, jeśli nie zostaną usunięte. W praktyce Facebook otrzymuje, zapisuje i przetwarza 

informacje przechowywane w plikach cookies w szczególności, gdy osoba korzysta z usług 

Facebooka, usług świadczonych przez inne spółki Facebooka oraz usług świadczonych przez 

inne przedsiębiorstwa, które korzystają z usług Facebooka. Ponadto inne podmioty, takie jak 

partnerzy Facebooka, a nawet osoby trzecie, mogą korzystać z plików cookies w produktach 

Facebooka, aby [świadczyć usługi bezpośrednio temu portalowi społecznościowemu], a także 

przedsiębiorstwom reklamującym się na Facebooku. W sprawie sąd uznał także, że 

administrator fanpage’a prowadzonego na Facebooku, taki jak Wirtschaftsakademie, 

uczestniczy, podejmując działania polegające na ustaleniu parametrów zależnych 

w szczególności od jego użytkowników docelowych, jak również od celów w zakresie 

zarządzania lub promocji jego działalności, w określeniu celów i sposobów przetwarzania 

danych osobowych osób odwiedzających jego fanpage’a. Z tego względu w niniejszym 

przypadku należy uznać, że ów administrator fanpage’a ponosi na poziomie Unii wspólną 

odpowiedzialność z Facebook Ireland za przetwarzanie danych w rozumieniu art. 2 lit. d) 

dyrektywy 95/46. W niniejszej sprawie dla Trybunału również było bezsporne, że Facebook 

Inc., jako administrator danych osobowych, wspólnie z Facebook Ireland, posiada stały oddział 

w Niemczech, mianowicie Facebook Germany, znajdujący się w Hamburgu, i że ta ostatnia 

spółka efektywnie i rzeczywiście prowadzi działalność w państwie członkowskim UE. Z tego 

względu jest ona oddziałem w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. a) dyrektywy 95/46.  

Mimo tego, że orzeczenie Trybunału opierało się na dyrektywie 95/46/WE tezy jego 

pozostają aktualne także biorąc pod uwagę RODO. Wskazują na związek jaki może mieć 

stosowanie plików cookies, a przetwarzaniem danych osobowych, jak również kwestię 

odpowiedzialności za świadczone usługi także wobec podmiotów spoza UE.  

 

1.6. Cookie jako dane osobowe 

 

Liczba urządzeń podłączonych do Internetu przewyższa liczbę ludzi żyjących na Ziemi. 

Jest to jednak dopiero początek procesu, który zmultiplikuje liczbę urządzeń, dostępną pamięć 

i pasmo transmisji. Przewiduje się, że Internet rzeczy oraz analiza dużych zbiorów danych 

zostaną dodatkowo wzmocnione poprzez powiązanie tych działań z systemami opartymi na 
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sztucznej inteligencji, przetwarzania poleceń i treści zapisanych w języku naturalnym oraz                    

z systemami przetwarzającymi informacje biometryczne110. 

Zgodnie z definicją, zawartą w art. 4 pkt 1 RODO,  dane osobowe, oznaczają: „informacje                     

o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (osobie, której dane 

dotyczą)”; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio 

lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię                      

i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź 

kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, 

ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej”. Jak wskazują niektórzy 

komentatorzy111 w stosunku do definicji danych osobowych w dyrektywie nr 95/46/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady z 24.10.1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych                              

w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych, w RODO 

nastąpiło rozszerzenie zakresu tego pojęcia, m.in. poprzez wyraźne wskazanie identyfikatorów 

internetowych jako elementów pozwalających na identyfikację, co najmniej pośrednią, osoby 

fizycznej. Można też przyjąć, że nastąpiło w ten sposób tylko doprecyzowanie zakresu. 

Dalszych wskazówek interpretacyjnych w tym względzie dostarcza motyw 30 RODO, zgodnie 

z którym „osobom fizycznym mogą zostać przypisane identyfikatory internetowe – takie jak 

adresy IP, identyfikatory plików cookie – generowane przez ich urządzenia, aplikacje, 

narzędzia i protokoły, czy też inne identyfikatory, generowane np. przez etykiety RFID. Może 

to skutkować zostawianiem śladów, które w szczególności w połączeniu z unikatowymi 

identyfikatorami i innymi informacjami uzyskiwanymi przez serwery mogą być 

wykorzystywane do tworzenia profili i do identyfikowania tych osób. Zgodnie z RODO należy 

zatem przyjąć, że identyfikatory cookies w zdecydowanej większości przypadków powinny być 

traktowane jako dane osobowe112. Powyższe potwierdza również tezę, zgodnie z którą cookies, 

nie zawierają danych pozwalających na identyfikację użytkownika urządzenia końcowego, na 

którym zostały zapisane, ale nie można wykluczyć uznania ich za dane osobowe w zależności 

od ich zawartości i sposobu wykorzystania, co jest kwestią dość problematyczną. Bezspornie 

umożliwiają one natomiast identyfikację urządzenia końcowego. Uznanie informacji zawartych 

 
110 W. Wiewiórowski, Założenia wstępne dla zrównoważonego przetwarzania informacji…; 
111 X. Konarski, Podstawy prawne korzystania z ciasteczek…; 
112  Obecnie powszechnie przyjmuje się, że dane takie jak identyfikatory plików cookies należy uznać 

(przynajmniej potencjalnie) za dane osobowe, w szczególności mając na uwadze, że dane te w połączeniu z 

unikatowymi identyfikatorami i innymi informacjami mogą być wykorzystywane do tworzenia profili i 

identyfikowania osób w: J. Byrski, H. Hoser, Social media i technologie umożliwiające śledzenie użytkowników 

a współadministrowanie danymi osobowymi, pobrano z: https://iuscase.pl/social-media-itechnologie-

umozliwiajace-sledzenie-uzytkownikow-a-wspoladministrowanie-danymi-osobowymi/, podobne X. Konarski, 

Podstawy prawne korzystania z ciasteczek…; 

https://iuscase.pl/social-media-itechnologie-umozliwiajace-sledzenie-uzytkownikow-a-wspoladministrowanie-danymi-osobowymi/
https://iuscase.pl/social-media-itechnologie-umozliwiajace-sledzenie-uzytkownikow-a-wspoladministrowanie-danymi-osobowymi/
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w cookies za dane osobowe nasuwałoby szczególne wątpliwości w przypadkach, gdy                                

z urządzenia korzystają różne osoby. Treść informacji zawartych w cookies jest na tyle 

zróżnicowana, że ogólna ocena dotycząca możliwości identyfikacji osoby fizycznej za pomocą 

cookies nie jest możliwa113.   

Zasadny wydaje się więc pogląd, zgodnie z którym używanie cookies w celu „śledzenia” 

aktywności danej osoby w sieci stanowić będzie przetwarzanie danych osobowych, o ile takie 

„śledzenie” wiązać się będzie z korzystaniem z identyfikatora internetowego, który jest użyty 

do tworzenia profilu tej osoby. W pewnym sensie problematyczne i nastręczające trudności 

interpretacyjnych są tu przepisy PrTelekom, gdzie jest mowa o dostępie do informacji 

znajdującej się w urządzeniu użytkownika. Potwierdza to prezentowaną w doktrynie prawa 

tezę, że analiza przepisów obowiązujących ukazuje niekonsekwentne posługiwanie się  

zarówno terminem dane jak i informacja oraz bezrefleksyjne kształtowanie ich wzajemnej 

relacji114. Szczególnie ważne jest to jeśli przyjęte zostanie założenie, że informacja służy 

zaspokajaniu zróżnicowanych potrzeb ludzi, z których korzysta się indywidualnie i zbiorowo, 

zaś przetwarzanie danych mających wartość informacyjną jest warunkiem korzystania z wielu 

dóbr i istotne znaczenie ma regulacja sposobów lokalizowania, filtrowania i kondensowania 

zasobów informacyjnych115. Z tych też powodów zasadne jest posługiwanie się pojęciem 

dostępu do danych znajdujących się w urządzeniu użytkownika, a nie informacji. Podążając za 

poglądami nauki, w ramach kryterium przedmiotowego (treściowego) rozróżnia się wiele 

różnych podkategorii danych, które mogą mieć wartość informacyjną, np. dane jednostkowe 

(osobowe i indywidualne) oraz statystyczne, dane publiczne i niepubliczne, dane przestrzenne 

i nieprzestrzenne, itp.116 

 

W związku z powyższym, a także na tle uregulowań prawnych związanych                                      

z problematyką plików cookies szczególnie istotne jest postrzeganie wzajemnej relacji regulacji 

dotyczących  cookies i przepisów w zakresie ochrony danych osobowych, albowiem jak już 

wykazano powyżej, regulacje te są względem siebie komplementarne. Dodatkowo w styczniu 

2012 r. Komisja Europejska postanowiła dokonać kompleksowej reformy przepisów 

dotyczących ochrony danych w UE. Efektem tych prac jest RODO, które uchyliło dyrektywę 

95/46/WE. Zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej celem nowych przepisów było 

 
113 S. Piątek, Prawne warunki stosowania cookies…, s. 50; 
114 G.Szpor, Pojmowanie i kategoryzacja informacji w Jawność i jej ograniczenia, tom I Idee i pojęcia, 

Warszawa 2016, s. 98-114; 
115 Tamże, s.105; 
116 Tamże, s. 113; 
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przywrócenie obywatelom kontroli nad swoimi danymi osobowymi oraz uproszczenie 

otoczenia regulacyjnego dla przedsiębiorstw117. Jako nadrzędny cel tej reformy wskazano, że 

nowe przepisy mają przede wszystkim lepiej chronić dane w Internecie.  Brak zaufania sprawia, 

że konsumenci nie są przekonani, czy dokonywać zakupów on - line  i czy  korzystać z nowych 

usług oferowanych w sieci Internet. Unijne regulacje w zakresie ochrony danych osobowych 

znajdują zastosowanie  do sytuacji, w której za pośrednictwem plików cookies, znajdujących 

się w urządzeniu użytkownika, są zbierane dane osobowe użytkownika. W ten sposób sklepy 

internetowe pozdrawiają swoich klientów z imienia i nazwiska i wiedzą, jakie oferty 

interesowały ich podczas ostatnich odwiedzin. Pełne profile użytkowników stają się atrakcyjną 

biznesowo informacją, bo pozwalają w stosunku do tych użytkowników na spersonalizowaną 

reklamę118 i z taką rzeczywistością w sieci mamy dziś do czynienia.  

Ze względu też  na to, że dyrektywa 2002/58/WE zawiera odwołanie do dyrektywy 

95/46/WE, która została uchylona po wejściu w życie rozporządzenia, konieczne staje się 

również dokonanie rewizji tej dyrektywy. W dniu 10 stycznia 2017 r. Komisja Europejska 

przedstawiła projekt nowych przepisów mających na celu kompleksowe zmiany i uchylenie 

dyrektywy 2002/58/WE, które mają skuteczniej zapewniać prywatność w łączności 

elektronicznej i jednocześnie zaktualizować obowiązujące regulacje119.  Jak wskazuje 

komunikat Komisji Europejskiej z 10 stycznia 2017 r. 120 działania te mają dostosować przepisy 

w sprawie łączności elektronicznej do nowych unijnych standardów zawartych w ogólnym 

rozporządzeniu o ochronie danych osobowych. Dotyczy to również przepisów dotyczących 

plików cookies. Komisja przedstawiła w swoim komunikacie także stanowisko, że przepisy 

dotyczące cookies, które dotychczas prowadziły do wysyłania użytkownikom zbyt dużej liczby 

próśb o zaakceptowanie tego rodzaju plików, zostaną uproszczone. Dzięki nowym przepisom 

użytkownicy będą mogli skuteczniej kontrolować swoje urządzenia, ponieważ za pomocą 

ustawień przeglądarki będą oni mieli możliwość łatwego zaakceptowania lub odrzucenia 

trwałych cookies i innych identyfikatorów, jeżeli zaistnieje zagrożenie dla prywatności. 

Zgodnie z tą propozycją, pliki cookies, które nie stanowią zagrożenia dla prywatności i mają 

 
117 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-

Społecznego i Komitetu Regionów „Ochrona prywatności w połączony świecie – europejskie ramy ochrony 

danych osobowych w XXI w. COM/2012/9; 
118 Komputer Świat, Szpiegujące pliki cookies, 2009, pobrano z: http://www.komputerswiat.pl/jak-to-

dziala/2009/09/szpiegujace-pliki-cookies.aspx; 
119 Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council concerning the respect for private 

life and the protection of personal data in electronic communications and repealing Directive 2002/58/EC 

(Regulation on Privacy and Electronic Communications) COM/2017/10; 
120 Komunikat Komisji Europejskiej z dnia 10 stycznia 2017 r. Pobrano z: http://europa.eu/rapid/press-

release_IP-17-16_pl.htm; 

javascript:void(0)
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ułatwiać użytkownikowi korzystanie ze strony – na przykład takie, które zapamiętują zawartość 

koszyka – nie będą już wymagały zgody użytkownika. Jego zgoda nie będzie też potrzebna                

w przypadku cookies, które służą do liczenia wejść użytkowników na daną stronę internetową 

i takie sytuacje znajdą odzwierciedlenie w przepisach prawa unijnego. 

Prace nad proponowanymi nowymi uregulowaniami trwają nadal (od 2017 r. powstało 

14 wersji projektu), a propozycja Komisji Europejskiej spotkała się z wieloma uwagami 

krytycznymi121, w szczególności organizacji reprezentujących przedsiębiorców. Zarzuca się, że 

nowa propozycja stanowi de facto nie złagodzenie a zaostrzenie rygorów w zakresie 

przetwarzania danych osobowych o użytkownikach Internetu. Z drugiej strony europejska 

koalicja organizacji zajmujących się prawami cyfrowymi przedstawiła stanowisko, że nowy akt 

prawny powinien przede wszystkim uwzględniać wymogi silnej ochrony prawa do 

prywatności122. Wydaje się więc, że znalezienie konsensusu w tej sprawie nie będzie zadaniem 

łatwym, mimo tego, że problemy w stosowaniu cookies stały się już przedmiotem postępowań 

przez TSUE.   

Reklamy behawioralne opierają się na wykorzystaniu identyfikatorów umożliwiających 

tworzenie bardzo szczegółowych profili użytkownika, które w większości przypadków uznaje 

się za dane osobowe, a wprost zostało to uregulowane w RODO. Dodatkowe komplikacje 

pojawiają się w sytuacji, gdy mamy do czynienia z plikami cookies na urządzeniach dzieci.  W 

opinii 2/2009 Grupy Roboczej ds. Artykułu 29 omówiła kwestię ochrony danych osobowych 

dzieci.37. Szczególnego znaczenia nabierają tu problemy związane z uzyskaniem świadomej 

zgody. Oprócz opisanych powyżej (i poniżej) wymogów w zakresie ważności zgody, w 

niektórych przypadkach w imieniu dziecka zgody muszą udzielić jego rodzice lub inni 

przedstawiciele prawni. W tym konkretnym przypadku oznacza to, że operatorzy sieci 

reklamowych musieliby powiadamiać rodziców o gromadzeniu oraz użyciu informacji 

dotyczących dzieci oraz uzyskać ich zgodę zanim zaczną gromadzić i dalej używać takich 

informacji do celów wyświetlania reklamy behawioralne dla dzieci38. W świetle powyższego, 

a także uwzględniając wrażliwość dzieci, Grupy Roboczej ds. Artykułu 29 zgłosiła postulat, że 

operatorzy sieci reklamowych nie powinni oferować kategorii zainteresowań służących 

wyświetlaniu reklam behawioralnych dzieciom lub wpływaniu na nie. Jak pokazuje praktyka  

postulat ten nie został zrealizowany.  

 
121 pobrano z: https://www.iabeurope.eu/wp-content/uploads/2016/11/FAO-Vice-President-Ansip-

Commissioner-Oettinger-Joint-letter-from-European-publishers-in-the-light-of-the-ePrivacy-Directive-revision-

23-11-16.pdf; 
122 Dyrektywa o e-prywatności do rewizji, pobrano z: https://panoptykon.org/wiadomosc/dyrektywa-e-

prywatnosc-do-rewizji; 



47 
 

Na uwagę zasługuje pogląd doktryny prawniczej zgodnie z którym zagadnieniem 

wymagającym rozstrzygnięcia jest również zakres zastosowania art. 8 RODO względem usług 

wyłączonych spod zakresu usług społeczeństwa informacyjnego. Usługa główna, jak usługa 

bankowa, może nie jest objęta art. 8 RODO, ale rodzi się pytanie o status usług dodatkowych, 

jak np. przesyłanie informacji handlowych. W przypadku gdy usługa dodatkowa nie jest 

związana z usługą główną i może być również świadczona w oderwaniu od usługi głównej na 

podstawie zgody danej osoby, do usługi takiej znajdzie zastosowanie treść art. 8 RODO123. 

Ponadto, jak słusznie zauważono rozwiązaniem szczególnie problematycznym jest 

przewidzenie warunków technicznych, jakie spełniać musi mechanizm pozyskiwania takich 

zgód. Wydaje się jednak, że decyzja w tym zakresie należeć powinna wyłącznie do 

administratora. Wytyczne dotyczące tej kwestii przewiduje wyłącznie motyw 58 preambuły do 

RODO, w świetle którego wszelkie informacje i komunikaty – gdy przetwarzanie dotyczy 

dziecka – powinny być sformułowane tak jasnym i prostym językiem, by dziecko mogło je bez 

trudu zrozumieć.  

Warto też w tym miejscu wspomnieć o orzeczeniu TSUE, w którym Trybunał 

podkreślił, iż prawo do ochrony danych osobowych nie jest prawem absolutnym i powinno być 

analizowane w kontekście funkcji, jaką pełni w społeczeństwie.124 Tezę tę z pewnością można 

odnieść do regulacji prawnych dotyczących plików cookies, które pozwalają - pod pewnymi 

prawnie określonymi warunkami - na zwolnienie niektórych rodzajów plików cookies                              

z wymogu uzyskania świadomej zgody użytkownika urządzenia. W przeciwnym razie 

korzystanie z wielu usług w Internecie byłoby utrudnione dla użytkownika. 

   

Regulacje europejskie dotyczące przetwarzania danych osobowych sięgają lat 

osiemdziesiątych, począwszy od 1981 r.,  kiedy to  przyjęto pierwszą konwencję Rady Europy 

w sprawie ochrony osób w zakresie zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych. Od 

tego czasu mamy do czynienia z rewolucją technologiczną, która stawia prawodawcę przed 

coraz nowszymi wyzwaniami, w tym dotyczącymi  problemów jakie wiążą się z dostępem do 

urządzeń, za pomocą których korzystamy z Internetu. Zwiększa się objętość danych 

lokowanych w urządzeniach użytkowników, zmieniają mechanizmy jej wykorzystywania                      

 
123 P. Litwiński, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

Komentarz, 2021 
124 Trybunał Sprawiedliwości UE, wyrok z dnia 9.11.2010 w sprawach C-92/09 i Markus Schecke i Hartmut 

Eifert (C-93/09) przeciwko Land Hessen; 
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i obsługiwane funkcje. Jednocześnie nowsze technologie działają w sposób mniej jawny dla 

użytkownika w porównaniu z klasycznymi cookies125. Wymusza to odmienny sposób podejścia 

do kwestii regulacji. Ewoluuje ona w kierunku zapewnienia użytkownikom większej kontroli 

nad urządzeniami, z których korzystają, a także większego nacisku na precyzyjne obowiązki 

informacyjne ze strony dostawców usług oraz uzyskanie wyraźniej i świadomej zgody 

użytkownika. Nowe ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych miało odpowiedzieć 

na problemy związane ze znacznym zwiększeniem transgranicznego przepływu danych, czy 

zbierania tych danych. Postulat ten pozostaje aktualny w odniesieniu do pików cookies 

zwłaszcza z perspektywy ochrony danych osobowych. Szczególny nacisk w tej regulacji 

położono na zapewnienie osobom fizycznym kontroli nad własnymi danymi osobowymi. 

Wprost wskazano, że ochrona danych osobowych powinna  mieć także zastosowanie do 

przetwarzania danych osobowych w sposób zautomatyzowany. Mając dostęp do danych                       

w urządzeniu telekomunikacyjnym użytkownika można bowiem wyciągnąć konkretne wnioski 

na temat jego zachowań.  

Jak podkreśla się w doktrynie, z praktycznego punktu widzenia, największy wpływ 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych na regulacje prawne społeczeństwa 

informacyjnego może być widoczny właśnie w aspekcie nowych zasad zbierania zgód, w tym 

zgody na przetwarzanie danych osobowych126. Dotyczy to także zgody na instalowanie plików 

cookies. Zmianę w tym zakresie może przynieść propozycja Komisji Europejskiej dotycząca 

wspomniajen rewizji przepisów dyrektywy 2002/58/WE, nad którą trwają aktualnie prace 

legislacyjne. Ma ona na celu uproszczenie przepisów w zakresie cookies, przy założeniu, iż                      

w szerszym niż obecnie zakresie zgoda na zainstalowanie cookies będzie mogła być wyrażona 

poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W tym zakresie konieczna będzie analiza 

proponowanych zmian w odniesieniu do zharmonizowanych w UE nowych  reguł dotyczących 

ochrony danych osobowych pod kątem zgodności i spójności tych regulacji, co zostanie 

poddane analizie w dalszej części niniejszej rozprawy.   

 
125 S. Piątek, Prawne warunki stosowania cookies.., s. 51; 
126 P. Litwiński, Nowe rozporządzenie ogólne w sprawie ochrony danych osobowych i jego wpływ na 

społeczeństwo informacyjne. Wybrane zagadnienia, w: K. Flaga-Gieruszyńska, J. Gołaczyński, D. Szostek (red.) 

w Media elektroniczne. Współczesne problemy prawne, Warszawa 2016, s. 16; 
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1.7. Podsumowanie  
 

Plik cookie czy cookies nie posiadają definicji legalnej ani w przepisach prawa europejskiego 

ani polskiego. W języku prawniczym termin „cookies” jest często używany aczkolwiek w różny 

sposób definiowany. Jest to problematyczne, gdyż poszczególne rodzaje cookies mogą być 

wykorzystywane w różnych celach, także tych, które należy uznać za uzasadnione                                      

i dopuszczalne. W preambule dyrektywy 2009/136/WE prawodawca unijny wskazał co 

prawda, że osoby trzecie mogą chcieć przechowywać informacje na urządzeniach użytkownika 

lub uzyskiwać dostęp do informacji już przechowywanych z wielu względów, począwszy od 

uzasadnionych (takich jak niektóre rodzaje cookies), a skończywszy na tych obejmujących 

nieuzasadnioną ingerencję w sferę prywatną (takich jak oprogramowanie szpiegowskie lub 

wirusy). Niemniej samo pojęcie cookies nie pojawia się w przepisach dyrektywy 2009/136/WE. 

Na użycie terminu „plik cookie” lub jego polskiego odpowiednika: „ciasteczka”, nie 

zdecydował się polski ustawodawca, redagując przepisy PrTelekom127. Może to prowadzić do 

tego, że przeciętny użytkownik Internetu będzie miał istotną trudność w ustaleniu jakie przepisy 

prawa dotyczą legalnego stosowania plików cookies, co ma wpływ na prawidłowe stosowanie 

i transparentność regulacji prawnych.  Szczególnie istotne jest to w kontekście poglądu, że 

celem tworzenia definicji legalnych jest uzyskanie odpowiedniego stopnia komunikatywności 

oraz precyzji tekstu prawnego128.   

Być może stan ten ulegnie zmianie, choćby z uwagi na orzecznictwo TSUE dotyczące 

tej problematyki. Pojęcie cookie objaśniane było w związku ze sporem Bundesverband der 

Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. 

przeciwko Planet49 GmbH. W swojej opinii rzecznik generalny M. Szpunar przyjął, że plik 

cookie jest sposobem na gromadzenie informacji generowanych przez stronę internetową                          

i zapisywanych przez przeglądarkę internauty. Jest to niewielki zbiór danych lub tekst, zwykle 

o wielkości mniejszej niż jeden kilobajt; na stronie internetowej pojawia się skierowany do 

internauty komunikat o żądaniu zapisania pliku cookie na lokalnym twardym dysku komputera 

lub urządzenia mobilnego użytkownika129. Warto zauważyć, że w takim ujęciu plik cookie jest 

 
127 A. Karpiński, Pliki cookies  w kontekście znowelizowanego Prawa telekomunikacyjnego…, str. 21; 
128 B. Wronkowska, M.Zieliński, Problemy i zasady redagowania tekstów prawnych, Warszawa 1993, s.118; 
129 Opinia rzecznika generalnego M. Szpunara przedstawiona w dniu 21 marca 2019 r. Bundesverband der 

Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. przeciwko Planet49 

GmbH. Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof. Odesłanie 

prejudycjalne – Dyrektywa 95/46/WE – Dyrektywa 2002/58/WE – Rozporządzenie (UE) 2016/679 – 

Przetwarzanie danych osobowych i ochrona prywatności w sektorze łączności elektronicznej – Cookies – Pojęcie 
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traktowany jako zbiór danych, a zatem zasadne jest odejście od pojęcia informacja co może 

stanowić wniosek de lege ferenda w odniesieniu do przyszłych regulacji w tym obszarze.  

Z uwagi na powszechne posługiwanie się pojęciem pliki cookies, przydatne byłoby jego 

zdefiniowanie. Badania referowane w rozdziale pozwalają przyjąć, że plik cookie to plik 

tekstowy, zawierający dane lub umożliwiający dostęp do danych, umieszczany na dysku 

twardym komputera lub urządzeniu mobilnym użytkownika podczas odwiedzin strony 

internetowej. W takim znaczeniu używane będzie to określenie w dalszej części pracy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
zgody osoby, której dane dotyczą – Oświadczenie o wyrażeniu zgody za pomocą zaznaczonego domyślnie okienka 

wyboru. Sprawa C-673/17; 
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Rozdział 2. Ewolucja regulacji automatycznego gromadzenia 

danych o użytkownikach Internetu  
 

2.1. Jurydyzacja automatycznego przetwarzania danych w Internecie  

 

Usługi telekomunikacyjne rozwinęły się w latach 70-tych, a w latach 80-tych rozpoczęła 

się cyfryzacja sieci telekomunikacyjnych; zaczęto wykorzystywać do transmisji światłowody, 

wprowadzono nowe usługi telekomunikacyjne (np. wideotekst, poczta elektroniczna, 

wideokonferencja); coraz powszechniejsze stało się wykorzystywanie satelitów 

telekomunikacyjnych. Obecnie stosuje się wielokrotne systemy transmisji cyfrowej130. Jeśli 

chodzi o Internet powstał w latach 80. XX wieku na potrzeby CERN, czyli Europejskiej 

Organizacji Badań Jądrowych w Szwajcarii, jako jego wewnętrzna sieć. Komercyjne jego 

wykorzystanie nastąpiło w sierpniu 1991 roku. W Polsce Internet pojawił się w 1991 r.  

Punktem wyjścia rozważań przedstawianych w niniejszym rozdziale jest teza, że Internet jest 

dynamicznym i ewoluującym zjawiskiem131 co na przestrzeni ostatnich 30 lat spowodowało 

istotne zmiany w prawie ochrony danych osobowych, w tym także w zakresie dotyczącym 

stosowania rozwiązań technicznych, za pomocą których dostęp do tych danych jest możliwy. 

Regulacja prawna ochrony danych osobowych pojawiła się na przełomie lat 60-tych i 70-tych 

jako wyraz ówczesnych obaw nie tyle przed gromadzeniem i wykorzystywaniem informacji               

o osobach, ile przed użyciem w tym celu komputerów132. Szybko okazało się, że wiele 

problemów ma charakter globalny i problemy mają charakter uniwersalny dla szybko 

rozwijającego się społeczeństwa informacyjnego.  

Problematyka ochrony danych osobowych w regulacji prawno-międzynarodowej pojawiła się 

w drugiej połowie XX wieku. Wiązało się to z rosnącym rozwojem gospodarczym                                     

i koniecznością przepływu danych między współpracującymi ze sobą krajami, w tym także 

poprzez sieć komputerową. Brakowało jednak aktu prawnego, który kompleksowo 

regulowałby powyższą problematykę. W aktach prawnych wydawanych pod auspicjami ONZ 

pojawiły się pewne fragmentaryczne regulacje związane z tą problematyką, jednakże dotyczyły 

one raczej prywatności, niż ochrony danych sensu stricto133. Pierwsze regulacje prawne 

dotyczące tworzenia i wykorzystywania zbiorów danych osobowych, na świecie miały 

 
130 PWN pobrano z https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/telekomunikacja;3986131.html; 
131 Working Document „Privacy on the Internet - An integrated EU Approach to On-line Data Protection WP 37 

5063/00/EN/FINAL; 
132 A. Mednis, Prawna ochrona danych osobowych, Warszawa 1995, s.12;   
133 M. Polok, Etiologia ochrony danych osobowych, w: Bezpieczeństwo danych osobowych, Warszawa, 2008 r.; 
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charakter ustaw wycinkowych, fragmentarycznych (jak np. w USA Fair Credit Reporting Act 

- dotyczący posługiwania się informacjami udzielanymi w celu uzyskania kredytu), ale 

pojawiły się także uregulowania kompleksowe (jak pierwsza ustawa o ochronie danych 

osobowych ogłoszona w Hesji w 1970 r., wyprzedzająca o 7 lat niemiecką ustawę federalną). 

 Jeszcze w tej samej dekadzie wydano w Europie dalsze akty prawne zajmujące się ochroną 

danych osobowych w Szwecji, Danii, Norwegii, Luksemburgu i we Francji, zaś w latach 80  

i z początkiem lat 90 - w Austrii, Islandii, Irlandii, Finlandii, Wielkiej Brytanii i na Węgrzech134.  

W doktrynie trafnie wskazuje się, że podstawowej przyczyny zainteresowania regulacją prawną 

przetwarzania danych osobowych upatrywać należy w zastępowaniu tradycyjnych, 

manualnych metod gromadzenia i utrwalania informacji o osobach nowoczesnymi, 

skomputeryzowanymi systemami zapisywania, przetwarzania i udostępniania tego rodzaju 

danych. Przy tak zorganizowanych i funkcjonujących bazach danych osobowych wzrasta 

niepomiernie - jak zauważono - ryzyko naruszenia słusznych interesów osób, na temat których 

gromadzone są różnorakie informacje. Bierze się to m.in. z niespotykanych wcześniej 

możliwości koncentracji, a także kojarzenia danych znajdujących się w rozmaitych, 

rozproszonych, rozbudowanych i przewidzianych dla odmiennych celów zbiorach135.  

Istotne znaczenie zarówno dla rozwoju europejskiego i polskiego systemu prawa ochrony 

danych osobowych miały umowy międzynarodowe. Unormowania tych umów w dużej mierze 

ukształtowały obowiązujący w Polsce standard ochrony prywatności, a w jego ramach przepisy 

z zakresu  ochrony danych osobowych136.  Tendencja do integracji ekonomiczno-społecznej 

krajów UE, a w konsekwencji globalizacja informacji (w tym również danych osobowych), 

wymiana danych pomiędzy państwami członkowskimi, duża szybkość przepływu danych i ich 

praktycznie powszechna dostępność ujawniły nowe problemy w zakresie ochrony danych 

osobowych, co z kolei spowodowało dyskusję na temat potrzeby wprowadzenia odpowiednich 

uregulowań prawnych i pogodzenia prawa do prywatności ze stale rozwijającym się rynkiem 

wewnętrznym UE i poza nim. Istotne jest zwrócenie w szczególności uwagi na warunkowania 

ponadgranicznego przekazywania danych osobowych do państw trzecich oraz by dane 

osobowe były przekazywane wyłącznie do takich państw nienależących do Wspólnoty, które 

zapewniają adekwatny poziom ochrony prywatności. Przedmiotem postepowania przez TSUE 

była już kwestia, czy  prawo i praktyka USA nie zapewniają żadnej rzeczywistej ochrony przed 

 
134 J. Barta, P.Fajgielski, R. Markiewicz, Ochrona danych osobowych. Komentarz, Warszawa 2015, Lex; 
135 Tamże;  
136 S. Ożóg, Standard ochrony danych osobowych w Polsce – omówienie wybranych elementów, Polski Rocznik 

Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego Humanitarnego, nr 1/2010 s. 154; 
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kontrolowaniem przez organy publiczne danych przekazywanych do tego państwa w ramach 

funkcjonowania takich programów samocertyfikacji podmiotów gospodarczych jak 

„Bezpieczna Przystań”. TSUE stwierdził nieważność decyzji Komisji Europejskiej 

stwierdzającej, że Stany Zjednoczone zapewniają odpowiedni stopień ochrony 

przekazywanych danych osobowych137. 

Potrzebne jest także zwrócenie uwagi, że  posługiwać się należy pojęciem automatycznego 

przetwarzania danych a nie informacji. W informatyce definiuje się informację m.in. jako 

„każdy czynnik, dzięki któremu obiekt odbierający go (człowiek, organizm żywy, organizacja, 

urządzenie automatyczne) może polepszyć swoją znajomość otoczenia i bardziej sprawnie 

przeprowadzić celowe działania”. W ujęciu informatycznym każda informacja jest 

wiadomością, ale nie każda wiadomość musi nieść informację, przez którą rozumie się 

znaczenie (treść), jaką przy zastosowaniu odpowiednich konwencji przyporządkowuje się 

„danym”. Informacja jest tutaj jednym z elementów niezbędnych do działania jakiegokolwiek 

układu (systemu). Informacje ujmuje się ilościowo (w bitach) i określa miarą niepewności, jaką 

usuwa dany sygnał. „Dane” to w znaczeniu informatycznym obiektywna postać informacji 

nadająca się do wykonywania na niej różnych operacji, na przykład sygnały elektryczne i znaki 

graficzne. Dane określane są też jako „liczby, fakty, pojęcia lub rozkazy przedstawione  

w sposób wygodny do przesyłania, interpretacji lub przetwarzania metodami ręcznymi lub 

automatycznymi138. Ponadto prawnie istotna jest przenoszalność informacji – co odróżnia ją od 

prywatności zaliczanej do prawnej kategorii nieprzenoszalnych dóbr osobistych człowieka.  

W interdyscyplinarnym ujęciu można – wyłuskując z definicji dziedzinowych elementy 

niesprzeczne – przyjąć, że informacja jest przenoszalnym dobrem zmniejszającym 

niepewność139.  

 

2.2. Ochrona prywatności w Konwencji 108 Rady Europy. 

Jak się podkreśla w literaturze najważniejszym aktem prawnym w zakresie danych osobowych 

w skali międzynarodowej jest Konwencja nr 108 Rady Europy. Rada Europy zajęła się po raz 

pierwszy tymi zagadnieniami w 1968 r., kiedy Zgromadzenie Parlamentarne wystosowało do 

 
137 Por. Fischer B. Transgraniczność prawa administracyjnego na przykładzie regulacji przekazywania danych 

osobowych z Polski do państw trzecich., wyrok TSUE w sprawie C-362/14 Maximillian Schrems / Data 

Protection Commissioner https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-10/cp150117pl.pdf 
138 G.Szpor, Pojmowanie i kategoryzacja danych w Jawność i jej ograniczenia..; 
139 Tamże;  
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Komitetu Ministrów zalecenie nr 509, w którym wskazało na potrzebę określenia czy EKPC 

oraz prawo wewnętrzne państw członkowskich wystarczająco chronią prawo do prywatności 

wobec zagrożeń płynących z ówczesnego stanu nauki i technologii140. Powołana przez Komitet 

grupa ekspertów stwierdziła, że istniejący stan rzeczy w niedostatecznym stopniu chroni prawa 

i interesy osób fizycznych w obliczu zagrożeń płynących z istnienia „zautomatyzowanych 

banków danych”. Na tej podstawie Komitet Ministrów przyjął dwie rezolucje: Rezolucję (73)  

22 z 1973 r. zawierającą zasady ochrony danych w sektorze prywatnym141 i Rezolucję (74)29 

dotyczącą sektora publicznego. Grupa ekspertów wskazała jednocześnie na konieczność 

wzmocnienia ochrony danych osobowych poprzez międzynarodowy akt prawny o charakterze 

wiążącym. Prace nad tekstem konwencji trwały od 1976 r. do 1980 r.  

Konwencja jest do dziś aktem prawnym wiążącym państwa będące jej stronami. Weszła 

w życie z dniem 1 października 1985 r., po tym jak ratyfikowało ją 5 państw (Francja, RFN, 

Norwegia, Hiszpania i Szwecja)142.  Konwencja, zawierając "minimum konwencyjne", 

wyznaczyła w ogólnym zarysie standardy ochrony danych. Każde z państw członkowskich  

w swym prawie krajowym zobowiązane zostało aby wprowadzić stosowne środki prawne 

niezbędne do ich urzeczywistnienia najpóźniej w dniu wejścia w życie Konwencji w stosunku 

do danego państwa. Poszczególne państwa członkowskie mogły, zgodnie z art. 11 Konwencji, 

ustanowić dalej idące środki ochrony143. Konwencja nr 108 Rady Europy przyjmuje, że 

informacją o charakterze osobowym może być każda informacja dotycząca konkretnej osoby 

lub takiej osoby, którą można zidentyfikować. Cechą wyróżniającą dane osobowe od innych 

informacji dotyczących osób jest więc brak anonimowości. Innymi słowy, informacja ma 

charakter osobowy dopóki jest możliwe ustalenie tożsamości osoby, której ona dotyczy144. 

Warto zwrócić uwagę na drugą część podanej wyżej definicji: informacją o charakterze 

osobowym jest nie tylko taka informacja, która dotyczy osoby "konkretnej" (fr. identifiee), ale 

również takiej, której tożsamość można ustalić (fr. identifiable - dosł. "identyfikowalna"). 

Zdarza się bowiem, że informacje posiadane na temat osoby nie pozwalają na jej 

 
140 Parliamentary Assembly, Human rights and modern scientific and technological 

developments  http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-EN.asp?fileid=14546&lang=en; 
141 Resolution (73) 22 on the protection of the privacy of individuals vis-à-vis electronic data banks in the private 

sector https://giodo.gov.pl/230/id_art/673/j/pl; 
142 D. Fleszer, Ochrona danych osobowych w Unii Europejskiej – Konwencja Nr 108 o ochronie osób w związku 

z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych w Zakres przetwarzania danych osobowych w 

działalności gospodarczej, Warszawa 2008; 
143 A. Mednis, Prawna ochrona danych osobowych, Warszawa 1995, s. 22 ;  
144 A. Mednis, Ochrona danych osobowych w Konwencji Rady Europy i Dyrektywie Unii Europejskiej, PiP 

1997/6/29;  
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natychmiastową identyfikację, są jednakże wystarczające, aby przy pewnych nakładach sił                   

i środków ustalić jej tożsamość (taka sytuacja ma miejsce w przypadku cookies). Kryterium to, 

jako niezbyt ostre, zostało w wielu komentarzach, a także w niektórych aktach prawnych, 

poddane pewnym ograniczeniom. "Identyfikowalność" osoby zależy bowiem w dużej mierze 

od tego, jakimi środkami dysponujemy w celu ustalenia jej tożsamości. Przy dużych nakładach 

sił i środków prawdopodobieństwo ustalenia tożsamości wzrasta, co powodowałoby, z drugiej 

strony, nieuzasadnione poszerzenie granic ochrony. Dlatego też przyjęto (m.in. w raporcie 

wyjaśniającym do Konwencji nr 108 oraz w rekomendacji nr R (91)10 na temat udostępniania 

danych o charakterze osobowym posiadanych przez instytucje publiczne), że osoba fizyczna 

nie jest "identyfikowalna" jeśli ustalenie jej tożsamości wymaga nieproporcjonalnie dużo 

czasu, kosztów i działań. Informacja ma więc charakter "osobowy" (a więc podlega ochronie), 

jeśli wiemy kogo ona dotyczy lub nie wiemy, ale możemy z łatwością to ustalić. Wydaje się 

jednak, że teza ta wraz z postępem technologicznym traci na aktualności. 

Jak wynika z powyższych uwag na poziomie międzynarodowym, ów "osobowy" charakter nie 

może być z góry przypisany żadnej kategorii danych. To, czy pozwalają na identyfikację osoby 

wynika raczej z kontekstu, w jakim się pojawiają. Nie jest więc możliwe ustalenie z góry 

jakiegoś katalogu danych osobowych145. Konwencja reguluje przede wszystkim kwestię 

ochrony danych przetwarzanych przy pomocy środków informatycznych lub, szerzej, 

automatycznych. Konwencja zawiera definicję przetwarzania automatycznego. Są to "operacje 

wykonywane w całości lub częściowo przy pomocy procedur zautomatyzowanych: rejestracja 

danych, zastosowanie do tych danych operacji logicznych i/lub arytmetycznych, ich 

modyfikacja, usuwanie, wyprowadzania (fr. extraction) lub rozpowszechnianie146.  

W Polsce dopiero po uchwaleniu ustawy w 1997 r. o ochronie danych osobowych 

Konwencja 108 Rady Europy została ratyfikowana przez Prezydenta Rzeczypospolitej dnia 24 

kwietnia 2002 r., aczkolwiek większość państw europejskich ratyfikowała ją już w latach 

dziewięćdziesiątych. Jest to najstarszy akt prawa międzynarodowego, który reguluje 

zagadnienia związane z ochroną danych osobowych w związku z przetwarzaniem w sposób 

zautomatyzowany oraz zawierająca minimalne standardy ich ochrony147. Najważniejsze 

problemy ochrony danych osobowych uregulowane w Konwencji nr 108 to: 

• wymogi co do jakości przetwarzanych informacji, 

• dopuszczalność przetwarzania szczególnych kategorii danych, 

 
145 A.Mednis, Prawna ochrona danych …, s. 35; 
146 Tamże…s. 36; 
147 J. Barta, R. Markiewicz, Ochrona danych osobowych. Komentarz, Kraków 2001, s. 39; 
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• prawa osób, których dane dotyczą, 

• kwestia bezpieczeństwa danych148. 

Celem było zagwarantowanie, na terytorium każdej ze stron Konwencji, każdej osobie 

fizycznej, niezależnie od jej narodowości i miejsca zamieszkania, poszanowanie jej praw                         

i podstawowych wolności, w szczególności prawa do prywatności, w związku                                              

z automatycznym przetwarzaniem dotyczących jej danych osobowych. Jak się wskazuje                         

w doktrynie, konwencja może mieć zastosowanie w przypadku każdej informacji osobowej 

przetwarzanej automatycznie niezależnie od tego, czy występuje ona pojedynczo, czy w zbiorze 

oraz do danych osobowych przetwarzanych ręcznie, jeśli występują w zbiorze i o ile dane 

państwo rozciągnęło ochronę na zbiory ręczne149. 

Jak wynika z oświadczenia rządowego z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie mocy 

obowiązującej Konwencji nr 108 Rady Europy wiele państw złożyło dodatkowe oświadczenia 

jej dotyczące, zawężające lub rozszerzające zakres jej działania.  Analiza tych oświadczeń 

wskazuje jednak, że na etapie przyjmowania konwencji, żadne z państw nie podnosiło kwestii 

ochrony użytkownika Internetu w związku z korzystaniem przez niego z urządzeń 

umożliwiających mu dostęp do niego. Nie zmienia to jednak faktu, że w kolejnych latach 

problem ten zaczął budzić coraz więcej wątpliwości natury prawnej, rodząc potrzebę szybkiej 

reakcji legislacyjnej zarówno na poziomie ustawodawstwa UE jak i krajowego poszczególnych 

państw150.    

Zasady przetwarzania danych osobowych określone w Konwencji nr 108 Rady Europy stosuje 

się ogólnie do przetwarzania danych zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Taka 

regulacja okazała się jednak niewystarczająca. Zaistniała potrzeba przystosowania tych zasad 

do specyficznych wymogów poszczególnych sektorów151 co miało wyraz z zaleceniach                            

i rekomendacjach. Wydana została na przykład rekomendacja Rady Europy nr R (85) 20                            

o ochronie danych osobowych wykorzystywanych dla celów marketingu bezpośredniego z 25 

października 1985 r. Zgodnie z tą rekomendacją pozyskiwanie danych od osób prywatnych                    

z powodów wykraczających poza zwyczajne relacje z klientami i donatorami jest dopuszczalne 

dla celów marketingowych pod warunkiem, że zostało to wyraźnie zaznaczone w momencie 

pozyskiwania danych. Zbieranie danych od osób dla potrzeb marketingu bezpośredniego pod 

 
148 D. Mednis, Ochrona danych osobowych w Konwencji…, s. 37; 
149 A. Mednis, , Ochrona danych osobowych w Konwencji…, s. 34; 
150 Tamże;  
151 A.Gajda, Ochrona danych osobowych i kierunki zmian w tej dziedzinie w prawie Unii Europejskiej, 

Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace, Nr 20/2014, str. 63; 
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pretekstem innym niż zwyczajne stosunki z klientami i donatorami powinno być dopuszczalne 

tylko pod warunkiem, iż będzie to wyraźnie zaznaczone w zbiorze tego rodzaju danych.             

W dalszej części zalecenia wskazywano, że jeśli zezwala na to ustawodawstwo krajowe, dane 

osobowe wchodzące w skład kategorii szczególnych, o których mowa w artykule 6 Konwencji, 

mogą być gromadzone i używane do celów marketingu bezpośredniego pod warunkiem 

zachowania zgodności z odpowiednimi gwarancjami przewidzianymi w prawie krajowym oraz 

- zależnie od przypadku - za wyraźną zgodą osoby, której dane dotyczą. Zatem już w latach 

osiemdziesiątych zwrócono uwagę na kwestię pozyskiwania zgód w sytuacji przetwarzania ich 

danych osobowych użytkownika, co jednak z uwagi na charakter prawny aktu jakim jest 

rezolucja nie miało charakteru normy bezwzględnie obowiązującej152.  

Kolejnym przykładem rekomendacji jest rekomendacja Komitetu Ministrów państw 

członkowskich CM/Rec(2010) 13 w sprawie ochrony osób w związku z automatycznym 

przetwarzaniem danych osobowych podczas tworzenia profili153. Twórcy rekomendacji 

zwrócili uwagę, że technologie informacyjne i komunikacyjne pozwalają na zbieranie na wielką 

skalę danych w tym danych osobowych, zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym,                   

a technologie te wykorzystywane są dla wielu celów, w tym do świadczenia powszechnie 

akceptowalnych i cenionych przez społeczeństwo, konsumentów i gospodarkę. W tej sytuacji 

rekomendacji przyjętej przez Radę Europy nie należy traktować jako instrumentu 

powstrzymywania rozwoju technologii i metodyki biznesowej, a jedynie jako wskazówek co 

do cywilizowania technologii tworzących nowe wyzwania w zakresie pozyskiwania i dalszego 

przetwarzania danych154.  

1) Do dziś wiele aktów prawnych UE dotyczących ochrony danych osobowych odwołuje 

się do postanowień zawartych w Konwencji nr 108 Rady Europy. Zdaniem 

przedstawicieli nauki zasady dotyczące ochrony praw jednostki zawarte w dyrektywie 

95/46/WE155 stanowiły „kwintesencję i umocnienie” zasad wyłożonych w konwencji 

108 (pkt 11 preambuły dyrektywy).  Należy także zwrócić uwagę, że sama konwencja 

nie posługuje się pojęciem Internetu, mimo że pojęcie to znane było od 1974 r.156 .                  

W dniu 6 czerwca 2005 r. w Polsce ratyfikowany został protokół dodatkowy do 

Konwencji o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych 

 
152 Tamże;  
153 Przyjęta przez Komitet Ministrów w dniu 23 listopada 2010 r. podczas 1099. posiedzenia Wiceministrów, 

dostęp https://uodo.gov.pl/pl/file/1425; 
154 W. Wiewiórowski, Profilowanie na podstawie ogólnodostępnych danych w A. Mednis (red.) Prywatność a 

ekonomia: ochrona danych osobowych w obrocie gospodarczym, Warszawa, 2013, s. 29;  
155 Dz. Urz. WE L 281 z 23.11.1995, s. 51 ze zm.; 
156 Pojawiło się po raz pierwszy w opracowaniu dotyczącym protokołu TCP;  

https://uodo.gov.pl/pl/file/1425%0d
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osobowych dotyczący organów nadzoru i transgranicznych przepływów danych, 

zgodnie z którym strony tego protokołu -ustaliły, że:organ nadzoru rozpatrywać będzie 

skargi wnoszone przez jakąkolwiek osobę dotyczące ochrony jej praw i podstawowych 

wolności w związku z przetwarzaniem danych osobowych, w zakresie swej 

kompetencji i funkcje swoje wykonywać będzie w sposób niezależny;  

2) zapewnią, że przekazanie danych osobowych do odbiorcy podlegającego jurysdykcji 

państwa lub organizacji niebędącej Stroną konwencji nastąpi tylko wtedy, gdy to 

państwo lub organizacja zapewni wystarczający poziom ochrony danych, które mają 

zostać przekazane. W drodze wyjątku każda Strona będzie mogła zezwolić na 

przekazanie danych osobowych: 

a) jeśli prawo krajowe przewiduje to z uwagi na: 

- określone interesy podmiotu danych lub 

- uzasadniony prawnie interes powszechny, a szczególnie ważny interes publiczny, 

lub 

b) jeśli zabezpieczenia, które mogą wynikać w szczególności z klauzul umownych, są 

stosowane przez administratora odpowiedzialnego za przekazanie danych i zostały one uznane 

za wystarczające przez właściwe organy stosownie do prawa krajowego. 

 

Podkreślając fakt, iż nowe dominujące środowisko przetwarzania danych, jakim stał się 

Internet, wielopłaszczyznowość przetwarzania danych w tym środowisku i wielość aspektów 

przetwarzania, począwszy od ich często nieuświadamianego użytkownikom zbierania przez 

niemożność egzekwowania ich usunięcia w Internecie, w tym m.in. w portalach 

społecznościowych (prawo do bycia zapomnianym), pojawienie się i skala przetwarzania 

nowych kategorii danych osobowych, takich jak: dane geolokalizacyjne, profile użytkowników 

internetu czy adresy IP – te właśnie czynniki sprawiły, że dotychczasowe regulacje dotyczące 

ochrony danych utraciły w znacznym stopniu swoją gwarancyjną funkcję i proces ten postępuje 

wraz z gwałtownym i nieuniknionym wzrostem występowania tych czynników157.  Trudno nie 

zgodzić się z poglądem, iż kilkadziesiąt lat temu nie było takich możliwości gromadzenia                         

i przetwarzania (opracowywania) informacji o ludziach, jakie daje współczesna technika. 

Identyfikacja, a więc fizyczny dostęp do obywatela, była utrudniona. Dziś dostęp ten jest 

stosunkowo łatwy, co więcej - uczestnicząc w życiu społecznym i korzystając z postępu 

 
157 M. Krzysztofek, „Prawo do bycia zapomnianym” i inne aspekty prywatności w epoce internetu w 

prawie UE, Europejski Przegląd Sądowy, 2012/8 /29-34 ;   

https://sip.lex.pl/#/document/16998336?cm=DOCUMENT
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technologicznego, sami na tego typu ograniczenia naszej wolności przyzwalamy. Ochrona 

prywatności nie polega więc już przede wszystkim na ochronie przed ingerencją innych osób 

w nasze życie, ale na tym, że powinniśmy być świadomi ewentualnych zagrożeń i ograniczeń, 

a także na tym, że ewentualne ograniczenia prywatności powinny być proporcjonalne do celów, 

jakim służą. Szczególną rolę w tak rozumianej ochronie prywatności odgrywa prawo. 

Wspomniane wyżej przesunięcie akcentu z ochrony przed naruszeniami prywatności na 

kontrolę nad nimi doskonale widać na przykładzie ewolucji europejskiego prawodawstwa                     

z zakresu ochrony danych osobowych158. 

Teza ta wydaje się mieć także potwierdzenie w poglądzie wyrażonym przez Sąd Najwyższy                 

w postanowieniu z dnia 11 grudnia 2000 r. II KKN 438/00159, który zauważył, iż                                         

w piśmiennictwie wskazuje się wyraźnie, że wzorcem regulacji polskiej z 1997 r. stały się 

unormowania zachodnioeuropejskie oraz Konwencja nr 108 i dyrektywa nr 95/46/WE oraz 

podnosi, że o ile początkowo prawodawstwo europejskie chroniło praktycznie wyłącznie zbiory 

danych osobowych, o tyle obecnie wraz z rozwojem technologii uznano, że nieobjęcie ochroną 

pojedynczych danych byłoby niewłaściwe160 . 

Proces rewizji Konwencji nr 108 Rady Europy, który rozpoczął się w 2010 r., ostateczny tekst 

zmodernizowanej Konwencji nr 108 (technicznie jest to protokół zmieniający Konwencję) 

został przyjęty w dniach 15–16.6.2016 r.161, a następnie został przedstawiony do zatwierdzenia 

Komitetowi Rady Ministrów. Nie był to jednak proces łatwy ze względu ma to, że aktualnie 

nie istnieje żaden międzynarodowy standard ochrony danych, który byłby powszechnie 

akceptowalny. Wiele państw i międzynarodowych instytucji forsuje swoje koncepcje, które nie 

są nawet zgodne w zakresie terminologii, w tym chociażby definicji pojęć tj. dane osobowe, 

prywatność, prywatność informacyjna.  Podjęte prace zaowocowały przyjęciem w 2018 r. 

Protokołu zmieniającego Konwencję o ochronie osób w związku z automatycznym 

przetwarzaniem danych osobowych, sporządzonego w Strasburgu dnia 10 października 2018 r. 

(Dz.U. poz 2284), który w Polsce został podpisany przez Prezydenta RP w 2019 r. Nową wersję 

traktatu eksperci w dziedzinie ochrony danych nazywają Konwencją 108+162. Poprawia ona 

standard ochrony danych osobowych między innymi poprzez: 

1) obowiązek zgłaszania naruszeń danych;  

 
158 A. Mednis, Uwagi wstępne w Prawo do prywatności a interes publiczny, Warszawa 2006; 
159 Postanowienie SN z dnia 11 grudnia 2000 r., II KKN 438/00 ,OSNKW 2001/3-4/33;  
160 A. Mednis, Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz, Warszawa 1999, s. 7 i 14; 
161 M.Cichomska, Zmiana Konwencji nr 108 Rady Europy o ochronie osób w związku z automatycznym 

przetwarzaniem danych osobowych szansą na powstanie globalnego instrumentu ochrony danych MoP, nr 

16/2017, str. 871; 
162 Ratyfikacja protokołu zmieniającego Konwencję 108  https://uodo.gov.pl/454; 
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2) większa przejrzystość przetwarzania danych;  

3) nowe prawa dla osób w kontekście podejmowania decyzji algorytmicznych, które są 

szczególnie istotne w związku z rozwojem sztucznej inteligencji;  

4) większą odpowiedzialność administratorów danych;  

5) wymóg stosowania zasady „poszanowania prywatności od samego początku”.  

Co istotne organy odpowiedzialne w poszczególnych krajach członkowskich powinny zgodnie 

ze zmieniona Konwencją budować: 

1) świadomość społeczna ich funkcji i uprawnień oraz ich działalności; 

2) świadomość publiczna praw osób, których dane dotyczą, i korzystania z tych praw; 

3) świadomość administratorów i podmiotów przetwarzających o ich obowiązkach 

wynikających z konwencji163. 

Wydaje się, że powyższe uregulowania nie doprowadziły jednak do powstania globalnych 

instrumentów ochrony danych osobowych także tych związanych ze stosowaniem na masową 

skalę plików cookies. Co więcej tak naprawdę nie ma alternatywy wobec Konwencji nr 108 

tzn. nie ma innej wiążącej umowy międzynarodowej o takim charakterze. Niestety uzasadniony 

wydaje się pogląd z którym trudno się nie zgodzić, iż najbardziej prawdopodobną alternatywą 

może być „globalny porządek” i procedury ochrony prywatności narzucone przez dominantów 

z branży internetowej164. 

 

2.3.  Prywatność i dane osobowe jako dobro chronione w Europejskiej Konwencji 

o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności  

    

 Zagadnienie prawa do prywatności na gruncie polskiego porządku prawnego od lat 

jest przedmiotem badań165. Prawo do prywatności należy do kluczowych dóbr osobistych166. 

Konstytucja RP167 w art. 47 gwarantuje każdemu prawo do prywatności czyli prawo do ochrony 

prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim 

życiu osobistym. Niektóre elementy szeroko rozumianego prawa do prywatności chronione są 

 
163 28th Session of the Committee of Ministers (Elsinore, Denmark, 17-18 May 2018) Ad hoc Committee on 

Data Protection (CAHDATA) pobrano z: 

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=090000168089ff4e; 
164 M.Cichomska, Zmiana Konwencji nr 108….; 
165 K. Chałubińska-Jentkiewicz, M. Nowikowska, Bezpieczeństwo, tożsamość, prywatność – aspekty prawne, 

Warszawa 2020, także J. Braciak, Prawo do prywatności, w: B. Banaszak, A. Preisner (red.), Prawa i wolności 

obywatelskie w Konstytucji RP, Warszawa 2002; A. Kopff A., Ochrona życia prywatnego w świetle doktryny i 

orzecznictwa, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego", nr 100, Kraków 1982, s. 30 i n.; 
166 Tamże;  
167 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483) 

https://pulpit.uksw.edu.pl/go/sip.legalis.pl~ssl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsgq4tgmi
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innymi przepisami konstytucyjnymi. Przepis art. 51 Konstytucji RP dotyczy ochrony danych 

osobowych, zaś podstawowa różnica sprowadzać się będzie do rodzaju odpowiedzialności.                

W literaturze prawniczej prezentowany jest pogląd, że prawo do ochrony danych osobowych 

może być – zwłaszcza z w świetle orzecznictwa konstytucyjnego – postrzegane jako 

„wyspecjalizowana konstrukcja” służąca ochronie tych samych wartości, które chroni art. 47 

Konstytucji RP (prawo do prywatności)168.  Jak podnoszą komentarzy prawo do prywatności, 

statuowane w art. 47 Konstytucji RP, zagwarantowane jest m.in. w aspekcie ochrony danych 

osobowych, przewidzianej w art. 51 Konstytucji RP (wyr. TK z 19.5.1998 r.,U 5/97, OTK 1998, 

Nr 4, poz. 46). Prawo do poszanowania życia prywatnego ma znacznie szerszy zakres                                

i obejmuje przede wszystkim autonomię informacyjną jednostki w zakresie, w jakim nie jest 

ona objęta gwarancjami art. 51 Konstytucji RP. Right to be let alone169 funkcjonuje wówczas 

jako roszczenie o zachowanie w tajemnicy pewnych informacji o jednostce170. Jednak 

zasadnicza różnica sprowadza się do tego, że w  przypadku prawa do prywatności i jego 

elementu jakim jest autonomia informacyjna będziemy mieli do czynienia z ochroną 

prywatnoprawną (cywilnoprawną) za naruszenie tej autonomii, która  może być rozpatrywana 

na ogólnych zasadach przewidzianych w kodeksie cywilnym dla dóbr osobistych, natomiast                 

w przypadku ochrony danych osobowych będzie to odpowiedzialność administracyjna i karna. 

Ważne jest również zwrócenie uwagi na zakres podmiotowy art. 51 Konstytucji RP. TK, który 

w uzasadnieniu jednego z wyroków tylko w odniesieniu do art. 51 Konstytucji RP uznał 

możliwość pośredniego obowiązywania horyzontalnego praw jednostki, stwierdzając: 

"Prawodawca konstytucyjny w art. 51 ustawy zasadniczej kładzie nacisk przede wszystkim na 

ochronę jednostki wobec władz publicznych. W ust. 2 jako podmiot zobowiązany do realizacji 

prawa, o którym mowa w tym przepisie, wskazane zostały władze publiczne. Artykuł 51 ust. 1 

Konstytucji RP nie określa w sposób jednoznaczny podmiotu zobowiązanego do realizacji 

prawa zagwarantowanego w tym przepisie. Oznacza to, że wymieniony przepis konstytucyjny 

dotyczy wszelkich przypadków, w których jednostka zobowiązana zostaje do ujawniania 

informacji o sobie innym podmiotom, a więc także podmiotom prywatnym" (wyr. z 29.1.2002 

r., K 19/01, OTK-A 2002, Nr 1, poz. 1). Wprawdzie postanowienia Konstytucji RP adresowane 

są głównie do organów państwa, nie można jednak na tej podstawie wnioskować, że podmioty 

niepubliczne nie podlegają ograniczeniom narzuconym przez art. 51. Jak słusznie zauważyła  I. 

 
168 I. Lipowicz, Konstytucyjne podstawy ochrony danych w P. Fajgielski(red.) Ochrona danych osobowych  

w Polsce z perspektywy dziesięciolecia, , Lublin 2008; 
169 S.D. Warren, L.D. Brandeis, The Right to Privacy, Harvard Law Review 1890, No. 4, s. 193–220, pobrano z 

http://groups.csail.mit.edu/mac/classes/6.805/articles/privacy/Privacy_brand_warr2.html; 
170 M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP. Tom I. Komentarz do art. 1–86, Warszawa 2016; 

https://pulpit.uksw.edu.pl/go/sip.legalis.pl~ssl/document-view.seam?documentId=mrswglrugaydinjyg4za&refSource=hyplink
http://groups.csail.mit.edu/mac/classes/6.805/articles/privacy/Privacy_brand_warr2.html
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Lipowicz "nie ma w ust. 1 art. 51 podziału na sektor publiczny i prywatny. Oznacza to, że 

również żądanie informacji ze strony elektrowni czy telekomunikacji wymaga – jeżeli ma stać 

się obowiązkiem informacyjnym – podstawy ustawowej. Udzielenie informacji o sobie może 

być częścią umowy, musi jednak pozostawać w jej granicach i dawać swobodę wyboru" 

(zob. )."171 Za cel regulacji ochrony danych osobowych uznaje się w doktrynie i orzecznictwie 

Trybunału Konstytucyjnego urzeczywistnienie przysługującego każdemu na mocy art. 47 

konstytucji prawa do ochrony życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do 

decydowania o swoim życiu osobistym, chronionego równolegle normami prawa prywatnego, 

choć nie jest to bezsporne172. M. Safjan wskazuje na dwa główne powody tworzenia 

mechanizmów ochrony danych osobowych: 

- po pierwsze nieskuteczność tradycyjnych mechanizów ochrony prywatności, które były 

możliwe do wykorztstania na gryncie prawa karnego i prawa cywilnego – sankcja 

cywilnoprawna i penalna okazały się absolutnie nieskuteczne z punktu widzenia funkcji 

prewencyjnej,  

- po drugie uznanie przeze wszystkim środków publicznoprawnych za podstawowy oręż 

ochrony – jest to więc ochrona instytucjonalna, a nie ochrona mająca źródło i umocowanie                  

w autonomicznych dyspozycjach jednostki173.  

 Zgodnie z poglądami doktryny podstawowe znaczenie przy kształtowaniu się 

konstytucyjnego rozumienia prywatności należy przyznać  prawu unijnemu, a szczególnie art. 

8 Europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Na jego mocy 

każdy ma prawo do poszanowania swojego życia prywatnego, przy czym pojęcie prawa do 

"poszanowania" życia prywatnego i rodzinnego, nie ogranicza się do zakazu ingerencji władzy 

publicznej, a ponadto nakłada na państwo obowiązki pozytywne, które uczynią wskazane 

prawo skutecznym również w relacjach horyzontalnych174. Jak wynika z orzecznictwa 

Europejskiego Trybunału Praw Człowieka  oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 

w porównaniu z prawem do prywatności, przepisy UE dotyczące ochrony danych tworzą 

specyficzny i wzmocniony system ochrony. Rozwiązania prawne rodzą pytanie, czy 

podstawowe prawo do ochrony danych jest tylko podzbiorem prawa do prywatności, czy też 

zapewnia dodatkowo ochronę innych praw i wolności. Prywatność i ochrona danych 

 
171 I. Lipowicz, Konstytucyjne prawo do informacji a wolność informacji, w: Wolność informacji i jej granice, G. 

Szpor (red.), Katowice 1997, s. 14;  B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, wyd. 2, 

Warszawa 2012; 
172 G.Szpor, Uwarunkowania skuteczności regulacji ochrony danych osobowych w Ochrona danych o 

osobowych, Skuteczność regulacji. Warszawa 2009;   
173 M.Safjan, Prawo do prywatności i ochrona danych osobowych…s. 7; 
174 M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP…..; 
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osobowych są ściśle powiązane w orzecznictwie ETPC i TSUE, ale nie należy ich uważać za 

tożsame175.  

 

 Warto podkreślić, że w aktach prawa europejskiego prawodawca unijny  używa terminu 

„prywatność”, nie definiując go. W polskiej doktrynie i judykaturze wskazuje się, że pojęcie 

prywatności i prawa do prywatności jest szerokie i nie ma możliwości sformułowania 

precyzyjnej definicji tego pojęcia. Sytuacji takiej nie można traktować jako niepożądanej, ale 

raczej jako zaletę. Otwartość pojęcia prywatność obejmuje bowiem zasięgiem sytuacje, których 

nie sposób jest przewidzieć176. Prezentowany jest także pogląd, że prywatność jest dobrem                    

o niedookreślonej zawartości177.  

Prawodawca unijny w dyrektywie 2002/58/WE regulującej kwestie związane z cookies, 

wskazał, że harmonizuje ona przepisy państw członkowskich, które zobowiązują się do 

zapewnienia ochrony podstawowych praw i wolności osób fizycznych, a w szczególności 

prawa do prywatności w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych w sektorze 

komunikacji elektronicznej oraz do zapewnienia swobodnego przepływu tych danych i sprzętu 

oraz świadczonych usług we Wspólnocie. Treść tego aktu wskazuje expressis verbis, że ich 

celem jest zapewnienie osobom fizycznym ochrony ich podstawowych praw i wolności,                        

w szczególności prawa do prywatności (poza którym żadnego innego się nie wymienia) przed 

szczegółowo scharakteryzowanymi negatywnymi konsekwencjami, jakie mogą wynikać                      

z przetwarzania dotyczących ich danych, oraz zniesienie, dzięki ustanowieniu wspólnych 

europejskich standardów ochrony, zbędnych barier swobodnego przepływu tych danych178.                

Z przepisu wynika, że prawodawca unijny powiązał prawo do prywatności z przetwarzaniem 

danych osobowych, a zatem  publicznoprawną ich ochroną. Jak wskazują komentatorzy idea 

regulacji ochrony danych osobowych jest ściśle związana z rozwojem technologii. Dane                        

o ludziach zbierano od wieków, ale to dopiero w erze komputerów zdano sobie sprawę                          

z zagrożeń, jakie mogą wynikać z wykorzystania maszyn do przetwarzania takich danych179.   

Z taką właśnie sytuacją mamy do czynienia w przypadku cookies, zaś planowane zmiany 

 
175J. Kokott, Ch. Sobotta, The distinction between privacy and data protection in the jurisprudence of the CJEU 

and the ECtHR dostęp z: https://academic.oup.com/idpl/article/3/4/222/727206; 
176 K. Chałubińska-Jentkiewicz, M. Nowikowska, Bezpieczeństwo, tożsamość…..; 
177 A. Mednis, Prawo ochrony danych osobowych wobec profilowania osób fizycznych, Wrocław 2019, s 89; 
178 G. Szpor, Uwarunkowania skuteczności regulacji….; 
179 A. Mednis, Prywatność od epoki analogowej do cyfrowej – czy potrzebna jest redefinicja? Prywatność a 

jawność. Bilans 25-lecia i perspektywy na przyszłość, Warszawa 2016; 
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prawne dotyczące Dyrektywy 2002/58/WE przyjmują założenie, że dane pochodzące                    

z łączności elektronicznej mogą zawierać dane osobowe zdefiniowane w RODO.  

Rozważenia wymaga także pogląd, zgodnie  z którym zagadnienia te należy 

rozpatrywać w aspekcie ochrony autonomii  informacyjnej, na którą składają się uprawnienia 

jednostki do kontrolowania treści i obiegu informacji, które tej jednostki dotyczą180. Za punkt 

wyjścia można przyjąć pogląd Trybunału Konstytucyjnego, że ochrona życia prywatnego 

gwarantowana konstytucyjnie w art. 47 Konstytucji RP, obejmuje także autonomię 

informacyjną rozumianą jako prawo do samodzielnego decydowania o ujawnianiu innym 

informacji dotyczących swojej osoby, a także prawo do sprawowania kontroli nad takimi 

informacjami, jeżeli znajdują się w posiadaniu innej osoby181. Co więcej, jak podkreśla się                  

w literaturze prawniczej, cała koncepcja nowoczesnego podejścia do sfery autonomii 

informacyjnej przyjmuje za punkt wyjścia ochronę wszelkich danych osobowych i kryterium 

zgody jako podstawową przesłankę legalności ich ujawniania182.  Wskazuje się także, że prawo 

do posiadania wszystkich informacji dotyczących osoby – składających się na jej tożsamość 

informacyjną – może przysługiwać wyłącznie temu, kogo one bezpośrednio dotyczą183 . 

Postrzeganie skutecznej ochrony danych osobowych użytkownika Internetu nabiera zatem 

wymiaru dalece wykraczającego poza klasyczny zakres danych, ewoluując w kierunku ochrony 

tożsamości osoby, której te dane dotyczą w powiązaniu z ochroną autonomii informacyjnej. 

Dalszą konsekwencją jest także bezpieczeństwo danych i informacji znajdujących się na 

urządzeniu użytkownika oraz budowanie świadomości użytkowników związanej                                      

z zagrożeniami w tym obszarze. Punktem wyjścia dalszych rozważań, jest również pogląd, że 

prywatność staje się coraz mniej powszechna w społeczeństwie - przede wszystkim ze względu 

na zmiany technologiczne184.  

 

W rozważaniach związanych z wykształcaniem się idei oraz rozwiniętych uregulowań 

służących ochronie danych osobowych, nie można pominąć znaczenia i oddziaływania 

 
180 A. Mednis, Ochrona danych osobowych i ochrona prywatności w świetle dyrektywy UE z dnia 12 lipca 2002 

roku o prywatności w komunikacji elektronicznej, Prawo i Ekonomia w Telekomunikacji, 2002/ 4, s. 61 - W 

artykule pojawia się kontrowersyjne określenie „prywatność informacyjna”, jednak w późniejszej monografii 

Autor operuje określeniem „autonomia informacyjna”; 
181 Wyrok TK z 19.2.2002 r., U 3/01, OTK-A 2002, Nr 1, poz. 3; 
182 M. Safjan, 2002, Refleksje wokół konstytucyjnych uwarunkowań rozwoju ochrony dóbr osobistych, 

Kwartalnik Prawa Prywatnego, 2002/1, s. 223; 
183 R. Piotrowski, Prawo do prywatności i ochrony danych osobowych jako wartości konstytucyjne , w: A. 

Mednis (red.): w Prywatność a jawność. Bilans 25-lecia i perspektywy na przyszłość, Warszawa,  2016 s. s 17 
184 P. Leith, The socio-legal context of privacy, (2006) Cambridge University Press, Volume 2, Issue 2, p 105;  
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EKPC.W dużej mierze także za jej sprawą wzrosła ranga ochrony praw osobistych, w tym też 

prawa do prywatności, z którymi ochrona danych osobowych pozostaje w ścisłym 

powiązaniu185. Ponadto warto przytoczyć pogląd, zgodnie z którym próbą zachowania 

właściwych proporcji pomiędzy prawem jednostki do ochrony prywatności a interesem 

publicznym oraz prawami i wolnościami innych osób jest art. 8 EKPC186: 

"1. Każdy ma prawo do poszanowania swego życia prywatnego i rodzinnego, swojego miejsca 

zamieszkania i korespondencji. 

2. Ingerencja władzy publicznej w korzystanie z tego prawa może mieć miejsce jedynie wtedy, 

gdy jest przewidziana przez prawo i stanowi środek w społeczeństwie demokratycznym 

niezbędny dla bezpieczeństwa państwowego, bezpieczeństwa publicznego, dobrobytu 

gospodarczego kraju, ochrony porządku i zapobieżenia wykroczeniom karnym, ochrony 

zdrowia i moralności oraz dla ochrony praw i wolności osób trzecich". 

Polska jest stroną Europejskiej Komisji Praw Człowieka, podpisała także Międzynarodowy 

Pakt Praw Politycznych z 1966 r., który w art. 17 zawiera zakaz ingerencji w sferę prywatności 

w następującym brzmieniu: 

"1. Nikt nie może być narażony na samowolną i bezprawną ingerencję w jego życie prywatne, 

rodzinne, dom czy korespondencję ani też na bezprawne zamachy na jego cześć i dobre imię. 

2. Każdy ma prawo do ochrony prawnej przed tego rodzaju ingerencjami i zamachami". 

 

Regulacja art. 8 EKPCz  tworzy duży obszar szczegółowych wolności praw jednostki oraz 

negatywnych i pozytywnych obowiązków władzy publicznej187. 

Jednak w świetle doktryny o tym, na ile zakres zacytowanego przepisu można rozciągać na 

zagadnienia ochrony danych osobowych, decyduje to, w jaki sposób i jak szeroko 

interpretowane jest pojęcie życia prywatnego i rodzinnego. W tej mierze występuje duża 

rozbieżność poglądów, od takich, które całkowicie sprzeciwiają się poddawaniu problematyki 

ochrony danych osobowych pod działanie art. 8 EKPC, po takie, które to w pełni aprobują. 

Także w orzecznictwie brak wyraźnego wypracowanego stanowiska w sprawie wykładni 

użytego w art. 8 ust. 1 EKPC pojęcia życia prywatnego w odniesieniu do pozyskiwania, 

gromadzenia, przetwarzania, zmieniania, usuwania i przekazywania (udostępniania) danych 

 
185 J. Barta, P. Fajgielski, R. Markiewicz, Ochrona danych osobowych, Komentarz, wyd. IV, Lex 2015; 
186 A. Mednis, Prawo do prywatności w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i innych aktach prawa 

międzynarodowego w Prawo do prywatności a interes publiczny, Wolter Kluwer, 2006, s. 121; 
187 J. Rzuciło, Prawo do prywatności i ochrona danych osobowych, w: M. Jabłoński (red.), Realizacja i ochrona 

konstytucyjnych wolności i praw jednostki w polskim porządku prawnym, Wrocław 2014, dostęp z: 
https://repozytorium.uni.wroc.pl/dlibra/publication/52311/edition/52920/content 



66 
 

osobowych. Wydaje się, że uzasadnione jest jednak stwierdzenie, że w ograniczonym zakresie 

omawiana konwencja bezpośrednio dotyczy ochrony danych osobowych. Przemawia za tym 

orzecznictwo Trybunału w Strasburgu188. W prawie Rady Europy zgody jako podstawy 

przetwarzania danych osobowych nie wymieniono w art. 8 EKPC ani w Konwencji nr 108 

Rady Europy. Wspomniano o niej jednak w orzecznictwie ETPC i w kilku zaleceniach RE.              

W prawie UE zgoda jako podstawa zgodnego z prawem przetwarzania danych jest dobrze 

ugruntowana na mocy poprzednio obowiązującego art. 7 lit. a) dyrektywy o ochronie danych, 

wprost odniesiono się do niej także w art. 8 Karty Praw Podstawowych189. 

Rada Europy w rezolucji (73)  22 z 1973 r. zawierającej zasady ochrony danych w sektorze 

prywatnym190 uznała jednak, że wątpliwe jest, czy EKPC, której art. 8 ust. 1 gwarantuje 

każdemu "prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, domu i korespondencji", 

oferuje satysfakcjonujące zabezpieczenia przed naruszaniem technologicznym prywatności. 

Komitet Ekspertów ds. Praw Człowieka zauważył na przykład, że Konwencja uwzględnia 

jedynie ingerencje w życie prywatne przez władze publiczne, a nie przez podmioty prywatne. 

Dodatkowo badanie przeprowadzone w latach 1968-70 przez Komitet Ekspertów ds. Praw 

Człowieka Rady Europy, dotyczące ustawodawstwa państw członkowskich w zakresie praw 

człowieka oraz współczesnego rozwoju naukowego i technologicznego wykazało, że 

obowiązujące prawo nie zapewnia obywatelom wystarczającej ochrony przed naruszeniami 

prywatności przez urządzenia techniczne. Obowiązujące w tym czasie przepisy dotyczyły 

ochrony prywatności tylko z ograniczonego punktu widzenia, takich jak tajemnica 

korespondencji i telekomunikacji, nienaruszalność miejsca zamieszkania. Zauważono 

wówczas, że szczególne nowe źródło potencjalnej ingerencji w prywatność zostało stworzone 

przez szybki rozwój i popularyzację technologii komputerowej. Cele, którym komputery coraz 

częściej służą w sektorze publicznym i prywatnym, same w sobie nie różnią się zasadniczo od 

tych, które są obsługiwane przez bardziej tradycyjne formy przechowywania i przetwarzania 

danych. To, co odróżnia komputery od tradycyjnych metod przechowywania i przetwarzania 

danych, to niezwykła łatwość, z jaką przezwyciężyły one po całym szeregu problemów 

 
188 J. Barta, P. Fajgielski, R. Markiewicz Ochrona danych osobowych, komentarz…, zob. ETPC, S. i Marper 

przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, nr 30562/04 i 30566/04, 4 grudnia 2008 r.; zob. też na przykład ETPC, 

M.M. przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, nr 24029/07, 13 listopada 2012 r., ETPC, I. przeciwko Finlandii, nr 

20511/03, 17 lipca 2008 r., ETPC, Gaskin przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, nr 10454/83, 7 lipca 1989 r.; 

ETPC, Odièvre przeciwko Francji [Wielka Izba], nr 42326/98, 13 lutego 2003 r.; ETPC, K.H. i inni przeciwko 

Słowacji, nr 32881/04, 28 kwietnia 2009 r.; ETPC, Godelli przeciwko Włochom, nr 33783/09, 

25 września 2012 r.; 
189 Podręcznik europejskiego prawa o ochronie danych, Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2014, 

zob. SUE, C-543/09, Deutsche Telekom AG przeciwko Niemcom, 5 maja 2011 r.; zob. w szczególności pkt 53 i 

54; 
190 Zob. rezolucja (73)22 https://giodo.gov.pl/230/id_art/673/j/pl; 
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związanych z zarządzaniem informacją: ogromną ilością danych, technikami ich 

przechowywania i pobieraniem, ich transmisji na duże odległości, ich poprawnej interpretacji      

i wreszcie szybkości, z jaką można wykonywać wszystkie te operacje. W ten sposób komputery 

umożliwiają budowanie w postaci "banków danych", zbiorów danych lub zintegrowanych sieci 

zbiorów danych. Te "banki danych" są zdolne do natychmiastowego dostarczania na dużą 

odległość ogromnych informacji o osobach. Podczas gdy niewielu zaprzeczyłoby wielkim 

zaletom wynikającym z zastosowania technik elektronicznego przetwarzania danych, coraz 

większą uwagę społeczeństwa budzi możliwość niewłaściwego wykorzystania poufnych 

danych osobowych przechowywanych elektronicznie. Na przykład o wiele trudniej jest osobie 

podjąć kroki w celu ochrony jego osobistych interesów przed skomputeryzowanym systemem 

informatycznym niż w przypadku tradycyjnego rejestru danych. Co więcej, dane na jego temat, 

które same w sobie są nieszkodliwe, mogą być skorelowane w taki sposób, że ich dostępność 

staje się zagrożeniem dla jego prywatnych interesów. Komitet w swoich konkluzjach stwierdził 

ponadto, że bardzo niewiele państw członkowskich Rady Europy uchwaliło przepisy dotyczące 

prywatności danych. Jednak wskazał, że kilka ważnych ustaw i ustaw, regulujących problem  

w całości lub w części można uznać za swojego rodzaju wzorce. Za szczególnie interesującą 

uznano ustawą o ochronie danych uchwaloną w 1970 r. przez kraj związkowy Hesja (Republika 

Federalna Niemiec), belgijską ustawą (1972 r.) w sprawie kontroli przetwarzania danych oraz 

szwedzką ustawą o danych (1973 r.). Uwagę komisji zwróciła również amerykańska ustawa      

o sprawozdawczości kredytowej z 1970 r.  

Warto w tym miejscu przytoczyć jeden z wyroków ETPC z dnia 5 września 2017 r. dotyczący 

sprawy zwolnienia z pracy w prywatnej firmie z powodu korzystania z jej Internetu w celach 

osobistych w godzinach pracy z naruszeniem obowiązujących w niej regulacji (Bărbulescu 

przeciwko Rumunii). Trybunał odnosząc się do  pojęć życia prywatnego i korespondencji dla 

celów art. 8 ust. 1 EKPC, uznał iż z faktu ochrony rozmowy telefonicznej z miejsca pracy,                  

w sposób logiczny wynika, że również e-maile wysyłane z pracy też muszą być podobnie 

chronione. Dotyczy to także informacji uzyskiwanych w drodze monitoringu korzystania przez 

pracowników z Internetu191. Inaczej jest, gdy wewnętrzne regulacje pracodawcy surowo 

zakazują pracownikowi używania komputera spółki i jej zasobów dla celów osobistych192. 

Trybunał uznał za użyteczne podkreślenie, że „życie prywatne” jest terminem szerokim i nie 

 
191 Wyrok Copland v. Wielka Brytania z dnia 3 kwietnia 2007 r., Izba (Sekcja IV), skarga nr 62617/00, § 41; 

Bărbulescu v. Rumunia z dnia 12 stycznia 2016 r., Izba (Sekcja IV), skarga nr 61496/08, § 36 
192 Wyrok Bărbulescu v. Rumunia, § 36–38 dostępny na: https://www.hfhr.pl/wp-

content/uploads/2017/09/Omowienie_orzeczenia_Barbulescu_przeciwko_Rumunii_WI.pdf 

https://sip.lex.pl/#/document/16795332?unitId=art(8)ust(1)&cm=DOCUMENT
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poddaje się wyczerpującej definicji. Art. 8 chroni prawo do osobistego rozwoju pod względem 

osobowości jak i autonomii osobistej, co jest ważną zasadą leżącą u podstaw interpretacji 

gwarancji art. 8. Każdy ma prawo do życia z zachowaniem prywatności z dala od niechcianego 

zainteresowania innych. Uważał również, że zbyt restrykcyjne byłoby jednak podejście 

ograniczające pojęcie „życie prywatne” do „kręgu osób bliskich”, w którym jednostka może 

swobodnie prowadzić życie prywatne z wyłączeniem całkowicie świata zewnętrznego 

pozostającego poza granicami tego kręgu. Art. 8 gwarantuje więc prawo do „życia prywatnego” 

w szerokim sensie, w tym prawo do prowadzenia „prywatnego życia społecznego”, a więc 

umożliwienie jednostce rozwijania swojej społecznej tożsamości. W  tym zakresie prawo 

wchodzące w grę obejmuje możliwość zbliżenia z innymi osobami w celu budowania                               

i rozwijania relacji z nimi. Trybunał zauważył także, że używanie komunikatora internetowego 

jest jedną z form komunikowania się umożliwiającą jednostkom prowadzenie osobistego życia 

społecznego. Równocześnie, wysyłanie i otrzymywanie informacji jest objęte pojęciem 

„korespondencja”, nawet jeśli zostały wysłane z komputera pracodawcy.  

 Za słuszny zwłaszcza w kontekście pozyskiwania dostępu do urządzenia użytkownika  

należy uznać prezentowany w doktrynie pogląd, iż z uwagi na to, że problematyka ochrony 

danych osobowych sensu stricto stanowi materię stosunkowo nową należy wskazać, że  brak 

jest w tej materii dorobku judykacyjnego Trybunału Strasburskiego193. Biorąc jednak pod 

uwagę szybki rozwój nowych technologii, za w pełni zasadny należy uznać pogląd, iż 

urządzenia końcowe użytkowników sieci łączności elektronicznej i wszelkie informacje 

przechowywane w tego rodzaju urządzeniach stanowią również część sfery prywatnej 

użytkowników wymagającej ochrony stosownie do zapisów EKPC. Tak zwane 

oprogramowanie podsłuchu, pluskwy sieciowe, ukryte identyfikatory oraz inne podobnego 

typu narzędzia mogą zostać wprowadzone do urządzenia końcowego użytkownika bez jego 

wiedzy w celu uzyskania dostępu do informacji, przechowywania ukrytych informacji bądź                 

w celu śledzenia działań użytkownika i mogą poważnie naruszać prywatność użytkowników. 

Użycie tego rodzaju narzędzi może być dozwolone jedynie w zgodnych z prawem                                         

i uzasadnionych celach, za wiedzą zainteresowanych użytkowników194. Przystąpienie UE do 

EKPCz wywoływało od dawna zasadnicze pytania. Czy system ochrony praw człowieka, 

którego fundamentem jest EKPCz, obejmujący wszystkie państwa członkowskie Rady Europy, 

w tym państwa UE, wymaga dodatkowego wzmocnienia? Czy przystąpienie Unii do 

 
193 J. Barta, P. Fajgielski, R. Markiewicz Ochrona danych osobowych, komentarz…; 
194 W. Gromski, Zapewnienie bezpieczeństwa oraz ochrona przekazów i urządzeń końcowych w: Europejskie i 

polskie prawo telekomunikacyjne, Warszawa 2004; 
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EKPCzjest niezbędnym elementem procesu wzmocnienia ochrony praw człowieka w Europie, 

ale również poza jej granicami?195 W opinii 2/13 wydanej w pełnym składzie w dniu 18 grudnia 

2014 r. Trybunał Sprawiedliwości UE uznał, że projekt porozumienia dotyczącego 

przystąpienia UE do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka jest niezgodny z Traktatami,tj. 

z art. 6 ust. 2 TUE i z protokołem nr 8. W związku z tym, zgodnie z art. 218 ust. 11 TFUE, 

projekt porozumienia nie może wejść w życie, chyba że nastąpi jego zmiana lub rewizja 

Traktatów (por. lista sygnatariuszy Konwencji)196. 

EKPC stanowi także ważne odniesienie jeśli chodzi o późniejsze inicjatywy legislacyjne na 

poziomie europejskim związane ze stworzeniem skutecznych mechanizmów ochrony przed 

naruszaniem technologicznym prywatności czy ochroną danych osobowych. Dotyczy to takich 

aktów prawnych jak min. in. : 

1) nieobowiązującej już dyrektywy 95/46/WE; 

2) nieobowiązującej już dyrektywy 97/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Unii 

Europejskiej z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie przetwarzania danych osobowych                 

i ochrony prywatności w sektorze telekomunikacyjnym (Dz. Urz. L. Nr 24 z 30 stycznia 

1998 r. s. 1; 

3) dyrektywy 2000/31/WE Parlamentu i Rady Unii Europejskiej z dnia 8 czerwca 2000 r. 

w sprawie niektórych aspektów prawnych usług w społeczeństwie informacyjnym, a w 

szczególności handlu elektronicznego w obrębie wolnego rynku (Dz. Urz. UE L Nr 178 

z dnia 17 lipca 2000 r.); 

4) dyrektywy 2002/58/WE. 

Podzielić należy zatem pogląd, że ochrona danych osobowych i prywatności w łączności 

elektronicznej wpisuje się w założenia aktów szerszych – Europejskiej Konwencji o Ochronie 

Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Karty Praw Podstawowych UE197. Jak wynika                   

z motywu 2 preambuły dyrektywa 2002/58/WE dąży ona do poszanowania fundamentalnych 

praw i jest zgodna z zasadami uznanymi w szczególności przez Kartę Praw Podstawowych Unii 

Europejskiej (dalej KPP). W szczególności niniejsza dyrektywa zmierza do zapewnienia 

pełnego poszanowania praw określonych w art. 7 i 8 tej Karty. Zgodnie z motywem 3 

 
195 H. Machińska, Przystąpienie UE do EKPCz. Relacje instytucjonalno-prawne Unii Europejskiej i Rady 

Europy [w:] w: J. Barcz (red.), Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej, Warszawa 2008, s. 247-263; 
196 Lista sygnatariuszy konwencji dostep z: https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-

/conventions/treaty/005/signatures?module=signatures-by-treaty&treatynum=005 wg stanu na dzień 20.08.2021; 
197A.Cieśliński, D. Adamski, Ochrona konsumenta elektronicznego, Wspólnotowe prawo gospodarcze. Tom I, 

Warszawa 2009; 

https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/005/signatures?module=signatures-by-treaty&treatynum=005
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/005/signatures?module=signatures-by-treaty&treatynum=005
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preambuły poufność komunikacji jest zagwarantowana zgodnie z międzynarodowymi 

instrumentami dotyczącymi praw człowieka, w szczególności zgodnie z Europejską 

Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz z konstytucjami 

Państw Członkowskich. Istotne jest, że o wejścia w życie Traktatu lizbońskiego KPP mogła 

być zakwalifikowana jedynie jako niewiążąca deklaracja moralności europejskiej. Z chwilą 

rozpoczęcia obowiązywania TL Karcie została nadana moc prawna równa TFUE oraz TUE        

i z tą chwilą stała się jednym z prawnych filarów UE198. Traktat zmieniający Traktat o Unii 

Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską podpisany w Lizbonie 13.12.2007 

r. (Dz.Urz. UE C 306, s. 1)] źródłami prawa pierwotnego UE przyznającymi jej kompetencje 

do objęcia swoją regulacją ochrony danych osobowych są postanowienia TUE, TFUE oraz 

KPP. 

  Zgodnie z prezentowanym przez X. Konarskiego poglądem dotyczącym projektu 

rozporządzenia o e-prywatności, stanowić ono będzie wdrożenie do prawa wtórnego UE prawa 

podstawowego, przewidzianego w art.7 Karty Praw Podstawowych. Swoim zakresem obejmuje 

ono zarówno dane pochodzące z łączności elektronicznej, tj. treść komunikatów przesyłanych 

przez użytkowników końcowych (content data) oraz związane z nim metadane (metadata), jak 

również informacje przechowywane i dotyczące urządzeń końcowych użytkowników (data 

emitted by terminal equipement)199. Podstawami prawnymi wydania tego rozporządzenia mają 

być art. 16 i art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej („TFUE”). 

 

2.4. Harmonizacja prawa o ochronie danych osobowych w dyrektywie 95/46/WE  
 

Prawo wewnętrzne poszczególnych państw dotyczące ochrony danych osobowych, 

powstałe w dużej części po przyjęciu Konwencji Nr 108 Rady Europy, okazało się bardzo 

zróżnicowane. Stało się to problemem utrudniającym utworzenie wspólnego rynku 

wewnętrznego, w którym miałby odbywać się swobodny przepływ towarów, osób, usług, 

kapitału - także danych osobowych pomiędzy państwami przy zapewnionej ochronie 

prywatności200. W dniu 24 października 1995 roku Parlament Europejski i Rada Unii 

Europejskiej przyjęły dyrektywę nr 95/46/WE. Zatem do czasu przyjęcia dyrektywy 

 
198 P. Litwiński, Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Ustawa o ochronie danych osobowych. 

Wybrane przepisy sektorowe. Komentarz, Warszawa 2021; 
199 X. Konarski, Rozporządzenie o e-Prywatności jako regulacja sektorowa względem ogólnego rozporządzenia  

o ochronie danych osobowych (RODO), dodatek MoP 20/2017; 

200 D. Fleszer Zakres przetwarzania danych osobowych…, s. 25; 
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Konwencja była jedynym aktem międzynarodowym poświęconym wyłącznie ochronie danych 

osobowych. Wśród motywów wypracowania i przyjęcia dyrektywy należy wymienić przede 

wszystkim konieczność ujednolicenia przepisów o przepływie i ochronie informacji 

osobowych w kontekście tworzenia wspólnej przestrzeni gospodarczej w obrębie UE. Tym 

bardziej że wraz ze wzrostem wymiany towarów i usług między poszczególnymi państwami 

zwiększa się również wymiana informacji osobowych niezbędnych zarówno w sektorze 

prywatnym, jak i publicznym. Jak podkreśla się w doktrynie, wyraźnym motywem 

przewijającym się w tekście dyrektywy jest potrzeba wyważenia często sprzecznych interesów, 

w szczególności interesów gospodarczych podmiotów, które w ramach swojej działalności 

wykorzystują dane o charakterze osobowym, oraz osób narażonych przez takie działania na 

naruszenia prywatności. Konieczne jest także znalezienie równowagi między prawami                               

i wolnościami obywatelskimi a interesem publicznym, którym powinny się kierować organy 

administracji wykorzystujące w swej działalności informacje o obywatelach201. Jednocześnie 

podkreślono, że celem dyrektywy nie jest osłabienie ochrony prywatności, lecz - przeciwnie - 

utrzymanie wysokiego poziomu tej ochrony, stąd uznać można, że tekst dyrektywy precyzuje      

i rozszerza postanowienia Konwencji nr 108 Rady Europy202.  

Dyrektywa zawierała podobną do Konwencji 108 Rady Europy definicję danych 

osobowych, precyzując ponadto, że jest "identyfikowalna" osoba, która może być 

zidentyfikowana bezpośrednio lub pośrednio przez odniesienie do numeru identyfikacyjnego 

lub jednego albo wielu specyficznych elementów właściwych dla jej tożsamości fizycznej, 

fizjologicznej, psychicznej, ekonomicznej, kulturalnej lub społecznej. 

Regulacje Dyrektywy miały za cel: 

1) zabezpieczenie jednolitego minimalnego poziomu ochrony prywatności osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych zawartych w zbiorach 

danych; 

2) zapewnienie możliwości swobodnego przepływu danych osobowych pomiędzy krajami 

członkowskimi203.  

Zakres przedmiotowy dyrektywy wyznaczony został regulacją art. 3 i dotyczy przetwarzania 

danych osobowych w całości lub w części w sposób zautomatyzowany oraz innego 

przetwarzania danych osobowych, stanowiących część zbioru lub mających stanowić część 

zbioru. Z kolei "przetwarzanie danych osobowych" w rozumieniu art. 2 lit. b dyrektywy 

 
201 A. Mednis, Ochrona danych osobowych w Konwencji…;  
202 A. Mednis, Ochrona…, s 33; 
203 J. Barta, P. Fajgielski, R. Markiewicz, Ochrona danych osobowych…; 
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oznaczało każdą operację lub zestaw operacji dokonywanych na danych osobowych za pomocą 

środków zautomatyzowanych lub innych, jak np. gromadzenie, rejestracja, porządkowanie, 

przechowywanie, adaptacja lub modyfikacja, odzyskiwanie, konsultowanie, wykorzystywanie, 

ujawnianie przez transmisję, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, układanie 

lub kompilowanie, blokowanie, usuwanie lub niszczenie danych. Regulacje dyrektywy 

wymieniają etap samego gromadzenia (zbierania) danych jako element ich przetwarzania. 

Konsekwencją takiego ujęcia jest to, że objęcie ochroną następuje już w chwili ich 

gromadzenia, o ile dane te mają figurować w zbiorze lub mają być przetwarzane 

automatycznie204. 

W doktrynie wskazywano, że dyrektywa jest aktem prawnym, który w sposób precyzyjny            

i wyczerpujący reguluje ochronę prywatności w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych205. Nakładała ona na kraje członkowskie obowiązek stworzenia warunków dla 

poszanowania prywatności, żądając (art. 6), by dane osobowe były: 

1) przetwarzane w sposób uczciwy i w dobrej wierze,  

2) zbierane dla szczególnych i zgodnych z prawem celów,  

3) stosowne i niezbyt obszerne w stosunku do potrzeb, dla których są gromadzone,  

4) dokładne i uaktualniane w miarę konieczności,  

5) przechowywane nie dłużej niż to jest niezbędne, z wyjątkiem przechowywania dla 

użytku historycznego, statystycznego i naukowego.  

 

 W dyrektywie sformułowano ponadto warunki legitymizacji przetwarzania danych 

osobowych, stanowiąc (art. 7), że dane osobowe mogą być zbierane tylko:  

1) wówczas, gdy podmiot wyraził jednoznacznie na to zgodę oraz gdy jest to konieczne:  

− - dla realizacji umowy, w której podmiot danych jest stroną,  

− - dla wypełnienia zobowiązań prawnych obejmujących administratora danych,  

2) do ochrony istotnych interesów podmiotu danych,  

3) do realizacji zadania wykonywanego dla dobra społecznego lub w ramach 

wykonywania władzy urzędowej powierzonej administratorowi danych lub osobie 

trzeciej, której ujawnia się dane (np. policji lub organom podatkowym),  

 
204 A. Mednis, Ochrona danych osobowych w Konwencji…, str. 12; 
205 Por. R.J.Girasa, Cyberlaw. National and International Perspectives, New Jersey 202, s. 297-298; 



73 
 

4) do realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora danych lub osoby 

trzeciej, której ujawnia się dane, z wyjątkiem przypadków, kiedy te interesy nadużywają 

podstawowe prawa i wolności podmiotu danych.  

 

Szczególnym przejawem poszanowania sfery prywatności było ustalenie zasad 

dotyczących tak zwanych danych wrażliwych (art. 8). Dyrektywa wprowadziła zakaz zbierania 

danych osobowych dotyczących pochodzenia rasowego i etnicznego, przekonań politycznych, 

religijnych lub filozoficznych, członkostwa w związkach zawodowych oraz przetwarzania 

danych dotyczących zdrowia lub życia seksualnego. Zakaz nie obowiązywał tylko wówczas, 

gdy podmiot, którego dotyczą dane, wyrazi zgodę na ich zbieranie, a także gdy służy to 

realizacji uzasadnionych i zgodnych z prawem celów.  

W dalszych postanowieniach (art. 10 i 11) dyrektywa wprowadziła związane                                 

z przetwarzaniem danych obowiązki informacyjne. Jeśli dane nie są pozyskiwane od osoby, 

której dotyczą, musi być ona poinformowana o tożsamości administratora danych osobowych 

lub jego przedstawiciela, celach przetwarzania gromadzonych danych oraz innych 

dodatkowych faktach, takich jak:  

1) kategorie danych,  

2) odbiorcy lub kategorie odbiorców danych,  

3) prawo dostępu do korekty dotyczących go danych 206.  

 

Osoba, której dane dotyczą, ma także prawo sprzeciwić się, w określonych sytuacjach, 

przetwarzaniu danych osobowych, a także przetwarzaniu danych, które mają być wykorzystane 

do marketingu bezpośredniego (na żądanie i bezpłatnie) (art. 14). Z kolei art. 17 nakładał na 

państwa członkowskie obowiązek zadbania o to, by administrator zabezpieczył dane przed 

przypadkowym lub nielegalnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nielegalnym ujawnieniem lub 

dostępem do nich. Administrator danych lub jego przedstawiciel miał ponadto obowiązek 

powiadomić władze kontrolne krajów członkowskich o zamiarze automatycznego 

przetwarzania, nazwiskach, adresach, oraz celach zbierania danych itd207.  

Przepisy dyrektywy nie zawierały szczególnych regulacji odnoszących się do 

uzyskiwania dostępu do urządzeń telekomunikacyjnych, a tym bardziej cookies. Niemniej do 

 
206 D. Klimas, Ochrona danych osobowych na tle dyrektywy 95/46/EC i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz 

swobodny przepływ takich danych, Prawo Mediów Elektronicznych nr 3/2019, dostęp z: 

https://pme.uni.wroc.pl/wp-content/uploads/2020/03/pme3_19.pdf 
207 Tamże; 
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czasu wdrożenia dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej jej zasady dotyczyły 

również zastosowania sieci łączności elektronicznej do gromadzenia informacji bądź do 

uzyskania dostępu do informacji przechowywanej na urządzeniu końcowym abonenta bądź 

użytkownika208. Uznano, że dozwolone będzie jedynie pod warunkiem, że abonent bądź 

użytkownik otrzyma jasną i wyczerpującą informację, zgodnie z zapisami dyrektywy 

95/46/WE, m.in. o celach przetwarzania, oraz że otrzyma prawo do odmowy tego rodzaju 

przetworzenia danych przez kontrolera danych209. 

W związku z przepisami dyrektywy nr 95/46/WE pojawiały się z czasem problemy 

związane z właściwą interpretacją dyrektywy, które rozstrzygnąć musiał TSUE. Jednym z nich, 

o szczególnie ważnym znaczeniu był wyrok z dnia 13 maja 2014 r.210, dotyczący działalności 

wyszukiwarek internetowych. Wyrok został wydany w następującym stanie faktycznym:              

w marcu 2010 r. M. Costeja González wniósł do hiszpańskiego organu nadzorczego (AEPD) 

skargę skierowaną przeciwko wydawcy dziennika "La Vanguardia" oraz przeciwko spółkom 

Google Spain i Google Inc., dotyczącą tego, że przy wprowadzeniu imienia i nazwiska 

skarżącego do wyszukiwarki Google pojawiał się link do dwóch stron dziennika "La 

Vanguardia" z roku 1998, na których znajdowało się ogłoszenie w przedmiocie licytacji 

nieruchomości związanej z ich zajęciem wynikającym z niespłaconych należności na rzecz 

zakładu zabezpieczeń społecznych, zawierające nazwisko skarżącego. W skardze M. Costeja 

González zażądał nakazania spółce La Vanguardia usunięcia lub zmiany tych stron 

internetowych w taki sposób, by nie pojawiały się na nich jego dane osobowe, a także 

zobowiązania Google do usunięcia lub ukrycia jego danych osobowych w taki sposób, by nie 

były one ujawniane w wynikach wyszukiwania, twierdząc, że sprawa zajęcia nieruchomości 

została rozwiązana wiele lat temu i że aktualnie nie ma żadnego znaczenia. Hiszpański organ 

nadzorczy oddalił skargę przeciw wydawcy dziennika, uznając, że istniała podstawa prawna 

publikacji danych skarżącego, jednak wydał decyzje nakazujące spółkom Google Inc. i Google 

Spain usunięcie kwestionowanych danych z wyników wyszukiwarki. Od decyzji AEPD spółki 

odwołały się do hiszpańskiego Sądu Najwyższego, który skierował do Trybunału kilka 

pytań211. Odpowiadając na postawione pytania, Trybunał uznał, że: 

 
208 W. Gromski, Zapewnienie bezpieczeństwa oraz ochrona przekazów i urządzeń końcowych …; 
209 Tamże; 
210 Wyrok TSUE w sprawie C-131/12 Google Spain SL i Google Inc. v. Agencia de Protección de Datos (AEPD) 

i Mario Costeja González; 
211 J. Barta, P. Fajgielski, R. Markiewicz Ochrona danych osobowych, komentarz…; 

 

https://sip.lex.pl/#/document/521549512?cm=DOCUMENT
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a) prowadzoną przez wyszukiwarki internetowe działalność, która polega na 

zlokalizowaniu informacji opublikowanych lub zamieszczonych w Internecie przez 

osoby trzecie, indeksowaniu ich w sposób automatyczny, czasowym przechowywaniu 

takich informacji i wreszcie ich udostępnianiu internautom w sposób uporządkowany 

zgodnie z określonymi preferencjami, w sytuacji gdy takie informacje zawierają dane 

osobowe, należy uznać za przetwarzanie danych osobowych, a operatora wyszukiwarki 

internetowej należy uznać za administratora odpowiedzialnego za przetwarzanie 

danych osobowych; 

b) przetwarzanie danych osobowych ma miejsce w ramach działalności gospodarczej 

prowadzonej przez administratora danych odpowiedzialnego za to przetwarzanie na 

terytorium danego państwa członkowskiego, jeśli operator wyszukiwarki internetowej 

ustanawia w danym państwie członkowskim oddział lub spółkę zależną, których celem 

jest promocja i sprzedaż powierzchni reklamowych oferowanych za pośrednictwem tej 

wyszukiwarki, a działalność tego oddziału lub spółki zależnej jest skierowana do osób 

zamieszkujących to państwo; 

c) operator wyszukiwarki internetowej jest zobowiązany do usunięcia z wyświetlanej listy 

wyników wyszukiwania mającego za punkt wyjścia imię i nazwisko danej osoby linków 

do publikowanych przez osoby trzecie stron internetowych zawierających dotyczące tej 

osoby informacje, również w przypadku, gdy imię czy nazwisko bądź informacje na 

temat tej osoby nie zostały uprzednio czy też jednocześnie usunięte z tych stron 

internetowych, nawet jeśli ich publikacja na tych stronach jest zgodna z prawem; 

d) należy w szczególności przeanalizować kwestię, czy osoba, której dotyczą dane, ma 

prawo do tego, aby odnosząca się do niej informacja nie była już w aktualnym stanie 

rzeczy powiązana z jej imieniem i nazwiskiem przez listę wyświetlającą wyniki 

wyszukiwania mającego za punkt wyjścia to imię i nazwisko, przy czym stwierdzenie, 

że takie prawo przysługuje, pozostaje bez związku z tym, czy zawarcie na tej liście 

wyników wyszukiwania danej informacji wyrządza szkodę tej osobie. Ponieważ osoba 

ta może, ze względu na przysługujące jej i przewidziane w art. 7 i art. 8 EKPC prawa, 

zażądać tego, aby dana informacja nie była już podawana do wiadomości szerokiego 

kręgu odbiorców przez zawarcie jej na takiej liście wyników wyszukiwania, prawa te 

są co do zasady nadrzędne nie tylko wobec interesu gospodarczego operatora 

wyszukiwarki internetowej, lecz również wobec interesu, jaki może mieć krąg 

odbiorców w znalezieniu tej informacji w ramach wyszukiwania prowadzonego                        

w przedmiocie imienia i nazwiska tej osoby. Taka sytuacja nie ma jednak miejsca, jeśli 
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ze szczególnych powodów, takich jak rola odgrywana przez tę osobę w życiu 

publicznym, należałoby uznać, że ingerencja w jej prawa podstawowe jest uzasadniona 

nadrzędnym interesem kręgu odbiorców polegającym na posiadaniu, dzięki temu 

zawarciu na liście, dostępu do danej informacji. 

 Wyrok uznaje zatem, że operatorzy wyszukiwarek przetwarzają dane osobowe oraz 

kwalifikują się jako administratorzy danych w rozumieniu artykułu 2 dyrektywy 95/46/WE. 

Przetwarzanie danych osobowych, które ma miejsce w ramach działania wyszukiwarki, musi 

być odróżnione od tego dokonywanego przez wydawców stron internetowych stron trzecich 

oraz ma dodatkowy względem niego charakter212. Orzeczenie takie jest istotne także z punktu 

widzenia cookies.  

 

2.5. Przetwarzanie danych osobowych i ochrona prywatnych danych w sektorze 

telekomunikacyjnym  
 

 Dyrektywa 95/46/WE wymagała od państw członkowskich zapewnienia osobom 

fizycznym praw i wolności w zakresie przetwarzania danych osobowych, w szczególności 

prawa do prywatności, w celu zapewnienia swobodnego przepływu danych osobowych we 

Wspólnocie (motyw 1). Specyfika gromadzenia i przesyłania danych osobowych oraz 

posługiwania się nimi w związku ze świadczeniem oraz korzystaniem z usług 

telekomunikacyjnych, a także pojawiające się na tym obszarze zagrożenia dla szeroko 

rozumianej prywatności, ujawniające się zwłaszcza w świetle integrowania się sieci przesyłu 

informacji, stały się powodem wydania specjalistycznej dyrektywy 97/66/WE. Gwałtowny 

rozwój techniczny w tej dziedzinie oraz potrzeba uwzględnienia go w regulacjach prawnych 

doprowadziły do zastąpienia tego aktu  nową dyrektywą 2002/58/WE, która została częściowo 

zmieniona dyrektywą 2006/24/WE. Dyrektywa retencyjna, zmieniająca dyrektywę 

2002/58/WE, została jednak uznana przez TSUE za nieważną213. Dyrektywa 97/66/WE 

przełożyła zasady ustanowione w dyrektywie 95/46/WE na zasady szczególne dla sektora 

telekomunikacji, podobnie uczynił prawodawca unijny w dyrektywie 2002/58/WE. Dyrektywa 

nr 97/66/WE musiała zostać dostosowana do rozwoju rynków i technologii usług łączności 

elektronicznej celem zapewnienia jednolitego poziomu ochrony danych osobowych oraz 

 
212 Wytyczne dotyczące wykonania wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie „Google 

Spain i Inc przeciwko Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) i Mario Costeja Gonzáles” C-131/12 

(WP 225) https://archiwum.giodo.gov.pl/pl/1520203/8648; 
213 J. Barta, P. Fajgielski, R. Markiewicz Ochrona danych osobowych, komentarz…; 
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prywatności użytkowników publicznie dostępnych usług łączności elektronicznej, niezależnie 

od stosowanych technologii214. Prawodawca unijny podjął decyzję, że dyrektywa powinna 

zostać uchylona i zastąpiona dyrektywą 2002/58/WE (motyw 2). Przepisy dyrektywy 

uszczegóławiają i uzupełniają przepisy dyrektywy 95/46/WE. Dyrektywa 2002/58/WE była 

więc lex specialis względem dyrektywy 95/46/WE. Jednak w wielu przypadkach konieczne 

było „łączne stosowanie” obu dyrektyw 215. 

 Kolejny motyw 10 dyrektywy 2002/58/WE stanowi, że w sektorze łączności 

elektronicznej dyrektywę 95/46/WE stosuje się w szczególności do wszystkich spraw 

dotyczących ochrony podstawowych praw i wolności, które nie są szczegółowo objęte 

przepisami dyrektywy 2002/58/WE, włączając zobowiązania nałożone na kontrolera oraz 

prawa jednostek. W kolejnym motywie 6 unijny prawodawca zauważył, że Internet 

przekształca tradycyjne struktury rynkowe przez udostępnienie ogólnej, globalnej 

infrastruktury dostarczającej szerokiego spektrum usług łączności elektronicznej. Usługi 

łączności elektronicznej ogólnodostępne za pośrednictwem internetu stwarzają nowe 

możliwości użytkownikom, ale również powodują powstanie nowych zagrożeń dotyczących 

ich danych osobowych i prywatności. Ponadto w przypadku publicznych sieci łączności należy 

wprowadzić szczególne przepisy prawne, wykonawcze i techniczne w celu ochrony 

podstawowych praw i wolności osób fizycznych oraz uzasadnionego interesu osób prawnych, 

w szczególności w odniesieniu do zwiększonej pojemności automatycznego przechowywania 

i przetwarzania danych odnoszących się do abonentów i użytkowników. Wskazano także, że 

do celów dyrektywy 2002/58/WE, zgoda użytkownika lub abonenta, niezależnie od tego czy 

abonentem jest osoba fizyczna czy prawna, powinna mieć to samo znaczenie co zgoda 

podmiotu danych opisana i szerzej określona w dyrektywie 95/46/WE. Zgoda może być 

udzielona w jakikolwiek sposób umożliwiający swobodne i świadome wyrażenie woli 

użytkownika, włączając zaznaczenie okna wyboru podczas przeglądania witryny internetowej. 

 Regulacja dyrektywy 2002/58/WE opierała się na założeniu, że oprogramowania 

służącego do przechowywania informacji lub umożlwiającego dostęp do informacji już 

przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym nie można zlikwidować. 

Dlatego Komisja Europejska za główny cel postawiła sobie uświadomienie użytkowników, by  

wiedzieli  o istnieniu tego oprogramowania i mogli świadomie, sami zdecydować, czy dopuścić 

 
214 W. Gromski, Ogólna i sektorowa ochrona danych osobowych w W. Gromski, A. Kozłowski, J. Kolasa (red.) 

Europejskie i polskie prawo telekomunikacyjne, Warszawa 2004; 
215 Tamże; 
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aktywne działanie takiego oprogramowania na swoich urządzeniach. W trakcie reformy pakietu 

przepisów telekomunikacyjnych doszło do zmiany w 2009 r. artykułu 5 ust. 3 2002/58/WE, 

który dotyczy przechowywania informacji i uzyskiwania dostępu do informacji już 

przechowanych w urządzeniu użytkownika. Podniesiono wówczas obawy, że niektóre obecne 

praktyki w zakresie stosowania cookies, w powiązaniu z  reklamami internetowymi, nie 

zapewniają dostatecznej ochrony  praw użytkowników, w szczególności w odniesieniu do 

przejrzystości i możliwości wyboru.  

 Głównym celem art. 5 ust. 3 dyrektywy 2002/58/WE w zmienionym brzmieniu jest 

zatem zapewnienie ochrony urządzeń użytkowników i wszelkich informacji przechowywanych 

na tych urządzeniach traktowanych jako część prywatnej sfery użytkowników. Jak wyjaśniono  

w motywie 24 dyrektywy 2002/58/WE sfera ta podlega ochronie na mocy EKPC (art. 7 i 8 

Konwencji  - prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego oraz prawo do ochrony 

danych osobowych). W tym samym motywie wskazano także, że programy określane mianem 

spyware, błędy sieciowe, ukryte identyfikatory i inne podobne narzędzia mogą się znaleźć                    

w urządzeniu użytkownika bez jego wiedzy w celu uzyskania dostępu do informacji, 

przechowania ukrytych informacji lub śledzenia czynności użytkownika i mogą w poważny 

sposób naruszyć jego prywatność. Z tych powodów uznano, że stosowanie takich narzędzi 

powinno być dozwolone wyłącznie dla uzasadnionych celów, po powiadomieniu 

zainteresowanych użytkowników. 

 Dla większej skuteczności tej ochrony wskazano, że postanowienia artykułu 5 ust. 3 

dyrektywy 2002/58/WE stosuje się niezależnie od tego, czy przechowywanie lub dostęp do 

informacji zgromadzonej w urządzeniu użytkownika stanowi przetwarzanie danych osobowych 

w rozumieniu  dyrektywy 95/46/WE. W dyrektywie podkreślono także uprawnione 

wykorzystanie cookies do analizy stron i witryn www, efektywności reklam i identyfikacji 

użytkowników korzystających z usług216 .  

Artykuł 3 dyrektywy 2002/58/WE przewiduje, że dyrektywę stosuje się do 

przetwarzania danych osobowych w związku ze świadczeniem ogólnie dostępnych usług 

łączności elektronicznej w publicznych sieciach łączności we Wspólnocie. Ze względu na to, 

że zgodnie z art. 1 przepisy dyrektywy 2002/58/WE dookreślają i uzupełniają dyrektywę 

95/46/WE zasadne wydaje się w tym miejscu odwołanie się do jej art. 4.  Artykuł 4 ust. 1 lit. c 

 
216 S. Piątek, Prawo telekomunikacyjne komentarz…, s. 1011; 
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dyrektywy 95/46/WE przewiduje w szczególności, że środki krajowe wykonujące dyrektywę 

stosuje się wtedy, gdy administrator danych nie prowadzi działalności gospodarczej na 

terytorium Wspólnoty, a do celów przetwarzania danych osobowych wykorzystuje środki 

zautomatyzowane jak i inne, znajdujące się na terytorium tego państwa, chyba, że taki sprzęt 

jest używany jedynie do celów tranzytu przez terytorium Wspólnoty.  Na podstawie tego 

przepisu, przykładowo komputer osobisty użytkownika, powinien być postrzegany jako 

urządzenie podlegające ochronie,  gdy pliki cookies mogą być wprowadzane i kontrolowane 

przez firmę, która nie posiada siedziby na terenie UE. 

Ustawodawca europejski w dyrektywie 2002/58/WE starał się także wymusić większą 

inicjatywę ze strony państw czy podmiotów rynkowych, jeśli chodzi o zapewnienie lepszej 

ochrony danych osobowych użytkownika Internetu. Jak wynika z motywu 61 dyrektywy 

2002/58/WE zarówno państwa członkowskie jak i Komisja Europejska mają obowiązek 

zachęcać podmioty gospodarcze do opracowania kodeksów postępowania  dotyczących m.in. 

plików cookies, tak aby były stosowane zgodnie z ich celem. Środkiem do tego celu może być 

samoregulacja. Zgodnie z artykułem 27 dyrektywy 2002/58/WE, podmioty te mogą 

przedstawić kodeksy postępowania krajowym organom ochrony danych osobowych. Taka 

inicjatywa została jednak podjęta wyłącznie w Wielkiej Brytanii celem ułatwienia dostawcom 

usług wypełniania obowiązku prawnego, w szczególności informacyjnego, dotyczącego 

użytkowników Internetu. W Polsce nie podjęto takich inicjatyw. 

Jak już wspomniano wyżej, kwestia stosowania oprogramowania służącego do 

przechowywania informacji lub umożliwiającego dostęp do informacji już przechowywanej             

w urządzeniu użytkownika stała się przedmiotem uregulowania na poziomie europejskim po 

tym jak pliki cookies znalazły swoje zastosowanie w praktyce. Ustawodawca europejski 

rozróżnił sytuacje, w których stosowanie plików cookies jest legalne oraz określił warunki jego 

stosowania, ale bez wątpienia był to jeden z przypadków tzw. regulacji ex-post dotyczącej 

zmian, jakie nastąpiły w związku z rozwojem Internetu na całym świecie.  

 

Dyrektywa 2002/58/EC częściowo modyfikuje generalne zasady ochrony sfery 

prywatności zawarte w dyrektywie-matce217, tworząc szczegółowe reguły dotyczące sektora 

komunikacji elektronicznej. W preambule dyrektywy wskazano na rosnące znaczenie Internetu 

dla rozwoju usług komunikacji elektronicznej i związany z tym wzrost zagrożeń dla danych 

 
217 A także we wcześniejszej dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 97/66/EC z dnia 15 grudnia 1997 r. 

w sprawie przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze telekomunikacyjnym, Dz. Urz. 

WE L 24 z 30.1.1998 (zwanej dyrektywą telekomunikacyjną).  
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osobowych i prywatności użytkowników sieci (pkt 5 i 6), a także wyrażono przekonanie (pkt 

7), że w przypadku sieci publicznych zachodzi konieczność wprowadzenia szczególnych 

postanowień w celu ochrony podstawowych praw i wolności osób fizycznych. Trudno nie 

zgodzić się z takim wnioskiem, choć z pewnością szerszych analiz wymaga skuteczność 

przyjętych regulacji.  

Dyrektywa 2002/58/WE zobowiązuje państwa członkowskie do ochrony sfery 

prywatności przez zapewnienie poufności komunikacji w publicznych sieciach 

komunikacyjnych i publicznie dostępnych usługach komunikacji elektronicznej. Artykuł 5 

dyrektywy zabrania generalnie, bez zgody użytkownika, "słuchania, nagrywania, 

przechowywania lub innych rodzajów przechwytywania informacji"; wyjątek stanowi sytuacja, 

gdy czynności takie są prawnie dozwolone ze względu na konieczność zapewnienia 

bezpieczeństwa narodowego, obrony, bezpieczeństwa publicznego, a także zapobieganie, 

prowadzenie dochodzeń, wykrywanie i ściganie przestępstw (art. 15). W handlu 

elektronicznym komunikaty mogą być utrwalane tylko wówczas, gdy jest to konieczne                               

i prawnie dozwolone, w celu dowodu przeprowadzenia transakcji handlowej (art. 5 ust. 2 oraz 

pkt 22 preambuły). W takim przypadku strony powinny zostać wcześniej poinformowane              

o fakcie zapisu, jego celu i czasie przechowywania utrwalonych informacji. Nie później jednak 

niż z końcem okresu, w jakim transakcja może być prawnie zakwestionowana, komunikat 

powinien zostać usunięty.  

Dyrektywa 2002/58/EC stanowi w pkt 24 preambuły, że wyposażenie terminalu oraz 

wszelkie informacje przechowywane z wykorzystaniem tego wyposażenia stanowią sferę 

prywatną użytkownika sieci komunikacji elektronicznej, co jest zgodne z zasadami ochrony 

wyrażonymi w EKPC. Oznacza to, że korzystanie z pluskiew sieciowych, urządzeń 

szpiegujących, ukrytych identyfikatorów itp. urządzeń umożliwiających dostęp do terminalu 

użytkownika bez jego wiedzy w celu uzyskania dostępu do informacji, przechowywania 

ukrytych informacji lub śledzenia jego działalności jest dopuszczalne tylko dla prawnie 

uzasadnionych celów i za wiedzą tego użytkownika. W innych przypadkach korzystanie  

z takich urządzeń jest zabronione, ponieważ może poważnie naruszać sferę prywatności 

użytkownika. 

Implementujące tę regulację szczególną na grunt prawa polskiego: PrTelekom                                

i ŚwUsłElekU zawierają podstawowe reguły ochrony dostępu do urządzenia użytkownika, 

chociaż przepisy te weszły w życie dopiero w 2013 r.  Warto zauważyć, że już wówczas 

konstrukcje prawne dotyczące ochrony danych osobowych nie przystawały do realiów 
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współczesnego świata, gdyż nie uwzględniały w dostatecznie specyfiki przetwarzania danych 

"w środowisku cyfrowym", Internetu i innych aspektów rozwoju technologii informacyjnej. 

Tego rodzaju wnioski stały się impulsem do podjęcia działań mających na celu modernizację 

prawnych instrumentów ochrony danych osobowych UE. W styczniu 2012 r. Komisja 

Europejska przedstawiła projekt pakietu legislacyjnego mającego stanowić nowe ramy prawne 

ochrony danych osobowych w UE. Pakiet składa się z dwóch projektów: 

1)  projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym 

przepływem tych danych (projekt tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) 

oraz 

2)  projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób 

fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych przez właściwe organy do 

celów zapobiegania przestępstwom, prowadzenia dochodzeń w tych sprawach, 

wykrywania i ścigania przestępstw albo wykonywania kar kryminalnych oraz 

swobodnego przepływu tych danych218. 

 

2.6. Zagrożenia dla danych osobowych użytkowników Internetu w świetle prac 

Grupy Roboczej ds. Artykułu. 29 i Europejskiej Rady Ochrony Danych  

 

 W 2000 r. 219 Grupa Robocza ds. Artykułu 29 w jednym ze swoich opracowań 

wskazała na kwestię cookies, które zdefiniowała jako fragmenty danych, które można 

przechowywać w plikach tekstowych, które można umieścić poprzez Internet na dysku 

twardym użytkownika, podczas gdy kopia może być przechowywana na stronie internetowej. 

Są standardową częścią ruch HTTP i można go transportować bez przeszkód z ruchem IP. 

Ciastko znajduje się na twardym dysku użytkownika i zawiera informacje o osobie, która go 

posiada może zostać odczytany przez stronę internetową, która je zdeponowała lub przez 

kogokolwiek innego, w zależności od formatu danych tej witryny. Ciastko może zawierać 

dowolne informacje, które strona chce uwzględnić w nim: przeglądane strony, kliknięte 

reklamy, numer identyfikacyjny użytkownika i tak dalej. W niektórych przypadkach mogą być 

przydatne do świadczenia określonej usługi za pośrednictwem Internet lub ułatwienie 

surfowania po Internecie. Firma stosująca cookies, pozyskując wiedzę na temat komputera 

użytkownika, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki użytkownika Internetu, adresu IP 

 
218 J. Barta, P. Fajgielski, R. Markiewicz Ochrona danych osobowych, komentarz…; 
219  Working Document, privacy on the Internet…; 
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użytkownika oraz czasu trwania sesji http – łącząc te nieprzetworzone dane, jeśli są połączone 

z innymi dostępnymi danymi, może uzyskać szereg nowych informacji o użytkowniku220 takie 

jak: 

1) w jakim kraju mieszka użytkownik Internetu. 

2) Domena internetowa, do której należy. 

3) Sektor działalności firmy zatrudniającej użytkownika Internetu. 

4) Obrót i wielkość przedsiębiorstwa zatrudniającego. 

5) Funkcja i pozycja surfera w tej firmie. 

6) Dostawca dostępu do Internetu. 

7) Typologia odwiedzanych stron internetowych. 

 

 Jak wskazali eksperci zaletą ciasteczka jest to, że pozwala na regularne przesyłanie 

stałego i niepowtarzalnego identyfikatora za każdym razem z każdorazowym żądaniem 

informacji, podczas gdy adres IP pozostaje stosunkowo słabym identyfikatorem, ponieważ 

może być ukryty przez serwery proxy i nie jest niezawodny, ze względu na dynamiczny 

charakter. Stąd wiele firm działających w branży reklamy on-line używa takiego 

„niewidzialnego” profilowania221. Owe niewidzialne profilowanie zostało już wykonane przez 

wiele amerykańskich firm cybermarketingowych przez co  dziesiątki milionów Europejczyków 

zostało  prawdopodobnie sprofilowane w bazie danych Double Click w Nowym Jorku. Firma 

DoubleClick została założona w 1996 i podczas gorączki internetowej była notowana na 

amerykańskiej giełdzie NASDAQ jako DCLK. W 2018 r. firma została przejęta przez Google 

za 3,1 miliarda dolarów. Z DoubleClick wiążą się zarzuty o stosowanie ciasteczek do 

szpiegowania użytkowników. DubleClick wyświetlając bannery na różnych stronach 

internetowych zbierał informacje o użytkownikach odwiedzających te strony, w celu 

dokładniejszego dopasowania wyświetlanych reklam do profilu użytkownika222. Przeciętny 

użytkownik Internetu zazwyczaj nie zdaje sobie sprawy z tego, że podczas wpisywania adresu 

URL, wiele banerów, które zobaczy jako rezultat, nie pochodzi ze strony, którą odwiedza. 

Użytkownicy nie są również świadomi tego, że przez pobieranie jednej reklamy, ich 

przeglądarka będzie systematycznie przekazywać unikalny identyfikator, IP adres i pełny adres 

 
220 S. Gauthrnet, “On-line services and data protection and the protection of privacy” European Commission, 1998, 

p.31 and 92, pobrane z http://europa.eu.int/comm/dg15/en/media/dataprot/studies/servint.htm; 
221 For DoubleClick alone, about 26 million Internet users in March 1997 (GAUTHRONET, op. cit., p. 86) and 

more than one billion cybermarketing banners downloaded each month outside the US (ibid., p. 96). 

Presently more than 500,000,000 advertising banners sent each day for one single cybermarketing 

Company, http://www.doubleclick.net/company_info/investor_relations/financials/analyst_metrics.htm; 
222 pobrano z https://pl.wikipedia.org/wiki/DoubleClick 
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URL strony, którą odwiedzają (dotyczy to również słów kluczowych wpisane                                              

w wyszukiwarkach i nazwy artykułów prasowych, które czytają na linii). Wszystko dane te 

można scalić w celu stworzenia globalnego profilu obywatela „surfującego” z jednej witryny 

do drugiej innej, dzięki unikatowemu identyfikatorowi przechowywanemu w ciasteczku.  

Grupa Robocza wydała także opinię nr 1/2008, w której wskazała, że przetwarzanie danych                    

w celu wyświetlania spersonalizowanych reklam przez operatorów wyszukiwarek może 

odbywać się albo na podstawie zgody, albo w celu realizacji umowy, w innych wypadkach, jak 

można rozumieć, konieczne jest anonimizowanie danych. W opinii wskazano także, że 

wyszukiwarki zbierają i przetwarzają ogromną ilość danych użytkownika, w tym danych za 

pomocą środków technicznych, takich jak pliki cookies. Gromadzone dane mogą być                             

w zakresie od adresu IP poszczególnych użytkowników po rozległe historie wcześniejszego 

poszukiwania lub dostarczone dane przez samych użytkowników podczas rejestracji 

spersonalizowanej usługi. W opinii Grupy pliki cookies użytkownika są dostarczane przez 

wyszukiwarkę i przechowywane na komputerze użytkownika. Zawartość plików cookie jest 

różna. Ciasteczka używane przez wyszukiwarki zazwyczaj zawierają informacje                                        

o funkcjonowaniu użytkownika, systemie i przeglądarce oraz unikalnym numerze identyfikacji 

dla każdego konta użytkownika. Ma ona umożliwić dokładniejszą identyfikację 

użytkownika niż adres IP. Na przykład, jeśli komputer jest dzielony przez kilku użytkowników 

z oddzielnymi kontami, każdy użytkownik będzie miał jego własne ciasteczko jednoznacznie 

identyfikujące go jako użytkownika komputera. Gdy komputer ma dynamiczny i zmienny adres 

IP, a pliki cookie nie są usuwane na koniec sesji, taki plik cookie umożliwia śledzenie 

użytkownika. Wyszukiwarki używają ciasteczek w celu poprawy jakości ich usługi poprzez 

przechowywanie preferencji użytkownika i śledzenie trendów użytkowników, np. jak ludzie 

szukają. Większość przeglądarek jest początkowo skonfigurowana tak, aby akceptować cookie 

ale możliwe jest zresetowanie przeglądarki by odrzucić wszystkie pliki cookie, tylko po to, aby 

zaakceptować sesję cookies lub wskazać jakie ciasteczko jest wysłane. Jednak niektóre funkcje 

i usługi mogą wówczas nie działać poprawnie, jeśli są pliki cookies wyłączone i zaawansowane 

funkcje obejmujące zarządzanie cookies nie zawsze są łatwe w konfiguracji. Historia 

wyszukiwania osoby zawiera ślady tego zainteresowania, relacje i intencje. Te dane mogą być 

następnie używane zarówno dla współpracy firm handlowych i jako wynik operacji 

prowadzonych przez organy ścigania lub służby specjalne. Zgodnie z punktem 2 preambuły 

dyrektywy 95/46 / WE, systemy przetwarzania danych są zaprojektowane aby służyć 

człowiekowi; podczas gdy muszą one, niezależnie od narodowości osób fizycznych, szanować 

ich fundamentalne prawa i wolności, w tym prawo do prywatności, oraz przyczynić się do 
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postępu gospodarczego i społecznego, ekspansja handlu. Wyszukiwarki odgrywają kluczową 

rolę jako pierwszy punkt kontaktowy umożliwiający swobodny dostęp do informacje 

swobodnie w Internecie. Taki bezpłatny dostęp do informacji jest niezbędna do budowania 

społeczeństwa demokratycznego. Dlatego art. 11 Europejskiej Karty Praw Podstawowych ma 

szczególne znaczenie, ponieważ zapewnia że informacje powinny być dostępne bez nadzoru ze 

strony autorytetu publicznego, jako część wolności wypowiedzi i informacji223. Kiedy plik 

cookie zawiera unikalny identyfikator użytkownika (ID), to eksperci wskazują, że to ID stanowi 

daną osobową, zresztą takie podejście jest obecnie zgodne z RODO. Użycie trwałych plików 

cookies z unikalnym identyfikatorem użytkownika umożliwia jego śledzenie, nawet jeśli 

używane są dynamiczne adresy IP. Dane behawioralne, które są generowane za pomocą tych 

urządzeń pozwalają na tworzenie profilu użytkownika.  

 Grupa Robocza ds. Artykułu 29 opracowała także wyjaśnienia w zakresie 

zastosowanie przepisów UE wobec internetowych reklam behawioralnych. Reklamy 

behawioralne zostały określone jako ciągłe śledzenie osób fizycznych na wielu stronach 

internetowych. Pliki typu tracking cookie są powszechnie wykorzystywane do gromadzenia 

informacji na temat działań prowadzonych w Internecie przez osoby fizyczne oraz do 

wysyłania użytkownikom reklam dostosowanych do ich preferencji. Podkreślono, że 

monitorowanie zachowań internautów może dać stronom trzecim bardzo szczegółowy obraz 

„życia internetowego” danej osoby. Jak stwierdzono w opinii, mimo że internetowe reklamy 

behawioralne mogą przynieść korzyści firmom internetowym oraz użytkownikom, ich wpływ 

na ochronę danych osobowych i prywatności jest znaczący. W opinii podkreślono szczególnie 

fakt, iż dostawcy internetowych reklam behawioralnych są zobowiązani do przestrzegania 

nowych przepisów UE w zakresie ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej 

w przypadku wykorzystywania plików cookies224. 

 Według opinii nr 2/2010 Grupy Roboczej ds. Artykułu 29 w typowej sytuacji 

współpracy publikujących i dostawców sieci reklamowych publikujący umożliwia, poprzez 

odpowiednie ustawienia swojej strony, przekierowywanie przeglądarek gości na stronę 

dostawcy sieci reklamowych, którzy następnie przesyłają plik cookie i wyświetlają reklamę 

spersonalizowaną. Użytkownik pozostaje w pewnym stopniu nieświadomy przeprowadzanej 

operacji, gdyż w tym wypadku miał zamiar jedynie odwiedzić stronę publikującego, a ten, jak 

 
223 http://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2008/wp148_en.pdf; 
224 https://giodo.gov.pl/261/id_art/3592/j/pl; 
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to ujęto, "zapoczątkowuje" przekazanie jego nr. IP225. W opinii nr 2/2010 podkreśla się, że 

publikujący sam nie przekazuje danych, w związku z czym nie można w stosunku do tej 

kategorii podmiotów stosować wszystkich przepisów odnoszących się do ochrony danych 

osobowych. W stosunku do publikujących nacisk kładzie się przede wszystkim na zapewnianie 

użytkownikom odpowiedniej informacji 226. Z jednej strony pojęcie przetwarzania danych 

rozumiane jest bardzo szeroko, z drugiej jednak nie jest jasne, czy publikujący dokonuje sam 

jakiejkolwiek operacji na danych użytkownika. Rozwiązanie zaproponowane w opinii  

nr 2/2010 opiera się na uznaniu wspólnej odpowiedzialności publikujących i dostawców sieci 

reklamowych, obarczeniu publikujących obowiązkiem informowania użytkowników o tym, że 

ich dane mogą być zbierane przez inne podmioty. W opinii zaleca się również umowne 

ustalenie pomiędzy tymi podmiotami zakresu ich obowiązków związanych z przetwarzaniem 

danych osobowych. Związek pomiędzy tworzeniem profili a przetwarzaniem danych 

osobowych jest bardzo ścisły, jednakże zanim dojdzie do przetwarzania danych, które mogą, 

ale nie muszą mieć charakteru danych osobowych, trzeba je najpierw pozyskać. Zagadnienie 

stosowania technologii śledzenia wykracza poza uregulowania dotyczące ochrony danych 

osobowych227. W opinii Grupy Roboczej ds. Artykułu 29 wskazuje się, że zastosowanie 

znajduje  art. 5 ust. 3 dyrektywy 2002/58/WE o prywatności i łączności elektronicznej. Zgodnie 

z tym przepisem w ustawodawstwie krajowym należy zapewnić, aby przechowywanie 

informacji lub uzyskanie dostępu do informacji już przechowywanych w urządzeniu 

końcowym użytkownika było dozwolone wyłącznie za jego zgodą, po uprzednim udzieleniu 

użytkownikowi stosownych informacji. 

 Technologie śledzenia najczęściej oparte są na plikach typu tracking cookie. Najpierw 

następuje umieszczenie krótkich plików tekstowych (po polsku zwanych "ciasteczkami") na 

komputerze użytkownika danej strony internetowej. Dochodzi do tego podczas jej odwiedzin, 

ale umieszczane pliki są plikami cookies strony trzeciej, którą jest dostawca sieci reklamowej. 

Pliki cookies zawierają niepowtarzalne identyfikatory pozwalające na rozpoznawanie gości, 

którzy powracają na daną stronę lub odwiedzają inne, należące do tej samej domeny. Pliki 

cookies, co do zasady, powinny wygasać po określonym terminie, ale istnieją również pliki 

persistent cookies, które mają okres ważności obejmujący daleką przyszłość. W przypadku 

plików typu tracking cookies istnieje możliwość ich blokowania za pomocą ustawień 

 
225 K. Klafkowska -Waśniowska, Stosowanie technologii cookies a prawo telekomunikacyjne, w M. 

Namysłowska (red) Reklama. Aspekty prawne, Warszawa, 2012 .s 19; 
226 Tamże; 
227 opinia 2/2010 w sprawie internetowej reklamy behawioralnej (WP171) 

https://archiwum.giodo.gov.pl/pl/1520057/3593; 
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przeglądarki, skutecznym narzędziem jest również przeglądanie stron w trybie prywatnym, co 

prowadzi do usunięcia plików cookie po zakończeniu przeglądania. Jak łatwo zauważyć, 

problemy powstają w związku z nieświadomością użytkownika, że pliki takie są czy mogą być 

instalowane, oraz z przedłużającym się okresem śledzenia, który pozwala na zbieranie wielu 

informacji, a jednocześnie użytkownik może już nie kojarzyć, iż cookies są umieszczone na 

jego komputerze. W tym świetle szczególne kontrowersje wzbudzają pliki typu flash cookie, 

których nie da się usunąć za pomocą tradycyjnych ustawień przeglądarki, oraz praktyka 

respawningu, polegająca na przywracaniu plików cookies wcześniej odrzuconych lub 

usuniętych. W wymiarze globalnym pojawiło się również zagrożenie śledzenia za pomocą 

cookies wszystkich połączeń nieszyfrowanych w sieci, a nie tylko odwiedzania stron 

należących do tej samej domeny228. 

 

 Dokument roboczy Grupy Roboczej ds. Artykułu 29 nr 2/2013 przedstawiający 

wytyczne w sprawie pozyskiwania zgody na zapisywanie plików cookies został przyjęty w dniu 

2 października 2013 r.229 . Od czasu przyjęcia zmienionej dyrektywy o prywatności i łączności 

elektronicznej 2002/58/WE w 2009 r., która została wdrożona we wszystkich państwach 

członkowskich UE często z opóźnieniami, na stronach internetowych wprowadzono w praktyce 

szereg rozwiązań mających na celu pozyskiwanie zgody na wykorzystywanie plików cookie 

lub podobnych technologii stosowanych do różnych celów (od zaawansowanych 

funkcjonalności, po badania analityczne, reklamy skierowane do określonej grupy odbiorców    

i optymalizację produktu, etc., przez operatorów stron internetowych lub strony trzecie). Szereg 

mechanizmów zgody stosowanych przez operatorów stron internetowych odzwierciedla 

różnorodność organizacji i rodzaje ich odbiorców230.  Już wówczas wskazywano, że 

użytkownikom powinno się zapewnić również rzeczywisty wybór w odniesieniu do plików 

cookies pozwalających na śledzenie. Takie pliki cookies pozwalające na śledzenie są generalnie 

wykorzystywane w celu śledzenia indywidualnych zachowań na stronach internetowych, 

tworzenia profili w oparciu o takie zachowanie, wyciągania wniosków na temat zainteresowań 

oraz podejmowania decyzji mających indywidualny wpływ na ludzi. Gdy pliki cookies 

pozwalające na śledzenie są wykorzystywane do wyodrębniania w ten sposób osób, istnieje 

prawdopodobieństwo, że są to dane osobowe. Do celu przetwarzania danych osobowych, które 

 
228Tamże str. 7; 
229 Dokument roboczy 2/2013 przedstawiający wytyczne w sprawie pozyskiwania zgody na zapisywanie plików 

cookie https://archiwum.giodo.gov.pl/pl/1520167/7302; 
230 Tamże str. 1; 
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idzie w parze z odczytywaniem i zapisywaniem plików cookie pozwalających na śledzenie, 

administrator danych musi uzyskać jednoznaczną zgodę użytkownika. Decyzja dotycząca 

naruszenia wskazanej zasady będzie podejmowana dla poszczególnych przypadków przez 

organ krajowy właściwy do spraw nadzoru odpowiednich przepisów ustawodawstwa                            

w zakresie ochrony danych231.  

  Coraz częściej zdajemy sobie sprawę z niebezpieczeństw, jakie niosą ze sobą 

współczesne techniki komunikowania się. Chodzi przede wszystkim o Internet - wygodny 

środek komunikacji i załatwiania spraw, a przy tym kopalnię informacji. Internet wydawał się 

początkowo przestrzenią anonimową, z czasem jednak medium to stało się doskonałym 

narzędziem zdobywania informacji na temat jego użytkowników. Gromadzenie informacji 

odbywa się częściowo za naszym przyzwoleniem, często bowiem na przykład nasz pracodawca 

umieszcza na stronie WWW noty o kwalifikacjach pracowników wraz z danymi kontaktowymi. 

Niektórzy tworzą własne strony internetowe z opisem swojej działalności i zainteresowań. 

Częściej jesteśmy jednak narażeni na naruszenia prywatności bez naszej wiedzy, a już                           

z pewnością wbrew naszej woli. Samo surfowanie w Internecie może być źródłem wiedzy na 

temat naszych zainteresowań, w czym niewątpliwie pomagają pliki cookies, Na większe szkody 

mogą narazić użytkownika zakupy w sieci dokonywane za pomocą karty kredytowej. Nawet 

jeśli podany przez nas numer karty nie zostanie "przechwycony" w trakcie transakcji, zawsze 

istnieje niebezpieczeństwo kradzieży bazy danych z numerami kart, jak stało się w przypadku 

użytkowników MasterCard robiących zakupy w jednym z największych sklepów on-line, 

których dane zostały skradzione przez czternastoletniego hakera232.   

 Nie sposób także pominąć opinii Grupy Roboczej ds. Artykułu 29 nr 4/2007                              

w sprawie pojęcia danych osobowych233 . W swojej opinii Eksperci wyrazili pogląd, że choć 

identyfikacja poprzez nazwisko jest w praktyce najczęstsza, w niektórych przypadkach 

nazwisko nie jest konieczne do zidentyfikowania osoby. Zdarza się tak, jeśli inne „czynniki 

identyfikujące” pozwalają na wyodrębnienie pewnej osoby. Na przykład pliki komputerowe 

rejestrujące dane osobowe nadają zazwyczaj każdej osobie niepowtarzalny identyfikator, aby 

uniknąć pomyłek między dwoma osobami w tym samym pliku. W Internecie narzędzia 

nadzorowania ruchu w sieci ułatwiają zidentyfikowanie zachowania komputera w sieci,                          

i poprzez komputer, jego użytkownika. Odtwarza się w ten sposób osobowość danego 

użytkownika i przypisuje mu się pewne decyzje. Nawet nie znając nazwiska i adresu osoby, 

 
231 Tamże str. 8; 
232 A. Mednis, Prawo do prywatności a interes publiczny,……. s. 150 
233 https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2007/wp136_pl.pdf 
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można ją zaszeregować na podstawie kryteriów społeczno- ekonomicznych, psychologicznych, 

filozoficznych lub innych i przypisać jej pewne decyzje, jako że punkt kontaktowy tej osoby 

(komputer) nie wymaga ujawnienia jej tożsamości w ścisłym sensie. Innymi słowy, możliwość 

zidentyfikowania danej osoby nie musi już oznaczać możliwości ustalenia jej nazwiska. Fakt 

ten odzwierciedla definicja danych osobowych. Europejski Trybunał Sprawiedliwości 

wypowiedział się w tym sensie, stwierdzając, że „odniesienie na stronie internetowej do 

różnych osób i ich identyfikacja poprzez nazwisko lub za pomocą innych środków, na przykład 

poprzez podanie ich numeru telefonu lub też informacji dotyczących ich pracy lub 

zainteresowań stanowi przetwarzanie danych osobowych […] w rozumieniu […] dyrektywy 

95/46/WE234. Grupa robocza uznała adresy IP za dane dotyczące osoby możliwej do 

zidentyfikowania. Grupa stwierdziła, że „dostawcy dostępu do Internetu i administratorzy sieci 

lokalnych mogą, używając sposobów, jakimi można się posłużyć, zidentyfikować 

użytkowników Internetu, którym przydzielili adresy IP, ponieważ systematycznie „rejestrują” 

oni w pliku datę, godzinę, czas trwania i dynamiczne adresy IP przydzielone użytkownikom 

Internetu. To samo można powiedzieć o dostawcach usług internetowych prowadzących rejestr 

na serwerze http. W takich przypadkach można niewątpliwie mówić o danych osobowych235. 

Zwłaszcza w przypadkach, gdy przetwarzanie adresów IP ma na celu zidentyfikowanie 

użytkowników komputera (na przykład przez posiadaczy praw autorskich w celu ścigania 

użytkowników za pogwałcenie praw autorskich), administrator przewiduje, że „sposoby, jakimi 

można się posłużyć” w celu zidentyfikowania osoby mogą się stać dostępne, na przykład                      

w drodze sądowej (w przeciwnym razie gromadzenie danych nie miałoby sensu), i że                               

w związku z tym informacje te należy uważać za dane osobowe.  Szczególny przypadek 

stanowią niektóre rodzaje adresów IP, które w pewnych okolicznościach nie pozwalają na 

zidentyfikowanie użytkownika z różnych względów technicznych i organizacyjnych. 

Przykładem mogą być adresy IP przypisane do komputera w kawiarni internetowej, gdzie 

identyfikacja użytkownika nie jest wymagana. Można by twierdzić, że dane dotyczące użycia 

komputera X w pewnym przedziale czasowym nie pozwalają na zidentyfikowanie osoby „przy 

użyciu sposobów, jakimi można się posłużyć”, i że w związku z tym nie stanowią one danych 

osobowych. Jednakże należy odnotować, że dostawcy usług internetowych nie wiedzą 

najczęściej, czy dany adres IP pozwala na zidentyfikowanie, i że w związku z tym przetwarzają 

oni dane związane z takim adresem IP w taki sam sposób, jak informacje związane z adresami 

 
234 Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości C-101/2001 z dnia 6.11.2003 r. (Lindqvist), § 27; 
235 Opina Grupy Roboczej ds. Artykułu 29, WP 37, Prywatność w Internecie – zintegrowane podejście UE do 

problemu ochrony danych w Internecie - przyjęte w dniu 21.11.2000 r.; 



89 
 

IP użytkowników zarejestrowanych i możliwych do zidentyfikowania. Dlatego też poza 

przypadkiem, gdy dostawca usług internetowych może stwierdzić z całkowitą pewnością, że 

dane dotyczą użytkowników niemożliwych do zidentyfikowania, musi on ze względów 

bezpieczeństwa traktować wszystkie informacje związane z adresem IP jako dane osobowe. 

 

 Problem instalowania w urządzeniu użytkownika cookies jest jednak znacznie 

szerszy. Dotyczyć może także takich aktywności użytkownika w sieci jak popularne gry 

komputerowe. Przeglądarki często dają szerszy wachlarz wyboru w zakresie opcji instalacji 

„ciasteczek”. W szczególności oprócz dopuszczenia zapisywania lub ustawienia blokady 

wszystkich plików cookies, użytkownik może wybrać możliwość każdorazowej akceptacji 

każdego „ciasteczka”. W praktyce jednak liczba „ciasteczek”, od których dostawcy uzależniają 

prawidłowe świadczenie przez siebie usług w sieci jest tak duża, że wybór tej ostatniej opcji 

może wiązać się z poważnymi trudnościami. Wystarczy wspomnieć, że dla zalogowania się na 

skrzynkę poczty elektronicznej w jednym z popularnych portali konieczna była akceptacja 

wgrania kilku plików cookies, a odmowa w zakresie niektórych z nich spowodowała 

nieskuteczność logowania, aż do czasu przywrócenia domyślnej akceptacji wszystkich 

„ciasteczek”. Można się więc zastanawiać nad tym, czy liczba cookies, które należy 

zaakceptować w celu skorzystania nawet z podstawowych usług społeczeństwa 

informacyjnego, nie jest nadmierna i czy ich akceptacja nie jest w praktyce wymuszana na 

użytkownikach. Wszystkie powyższe wnioski odnoszą się odpowiednio do graczy online 

i usług, z których korzystają. Dodatkowo za naruszające prywatność gracza należałoby 

z zasady uznać przechowywanie w komputerze użytkownika „ciasteczek” nazywanych ever-

cookies, czy też zombie-cookies, które pozostają na urządzeniu nie tylko po zakończeniu danej 

sesji, lecz również pomimo należytych starań podjętych w celu ich usunięcia236.  

 Na uwagę zasługuje też wykorzystywanie plików w działalności bankowej, Jak 

ustaliła Komisja Nadzoru Finansowego 237niektóre banki informują o korzystaniu z cookies, 

jednak ich zablokowanie skutkuje problemami z dostępem do serwisu bankowości 

internetowej. Po wyłączeniu w przeglądarce plików cookies, znaczna ilość serwisów 

bankowości elektronicznej przestaje normalnie funkcjonować. Zdarzają się przypadki 

pojawiania się informacji o wygaśnięciu sesji, problemów z zalogowaniem, jak również 

ponownego logowania się strony bankowości internetowej, tuż po wpisaniu loginu i hasła 

 
236 E. Traple, Ochrona gry komputerowej. Aktualne wyzwania prawne. Dane osobowe w grach komputerowych 

Cz.3 - Pliki cookies, Warszawa 2015;  
237Pismo KNF z dnia 2 września 2014 r. Komisji Nadzoru Finansowego DOK/WPR/075/4/1/14/AD  
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dostępu. Z posiadanych informacji wynika tym samym, iż banki informują o fakcie 

wykorzystywania plików cookies, jednak ich niezaakceptowanie w przeglądarce internetowej 

wiąże się często z uniemożliwieniem lub znacznym utrudnieniem funkcjonowania serwisu 

bankowości internetowej. Jednocześnie znane są przykłady banków, w których bez przeszkód 

można korzystać z serwisu bankowości internetowej. W opinii Urzędu Komisji Nadzoru 

Finansowego można dopuścić uzależnienie korzystania w pełnym zakresie z funkcjonalności 

systemu bankowości elektronicznej od zaakceptowania plików cookies, w sytuacji jeśli pliki te 

mają faktycznie służyć podniesieniu poziomu bezpieczeństwa i identyfikacji sesji użytkownika, 

zapewniając tym samym, że wszystkie wywołania do serwera pochodzą z komputera klienta. 

Wydaje się jednak, iż w tym przypadku warunki korzystania z bankowości internetowej, przy 

wykorzystaniu plików cookies, powinny być uprzednio uwzględnione w umowie łączącej 

klienta z bankiem. Istotne przy tym wydaje się precyzyjne wskazanie przez bank w umowach 

rodzaju stosownych plików typu cookies, a także celu ich zapisywania, zważywszy na ich inne, 

niekonieczne dla świadczenia usług bankowości elektronicznej, zastosowania. Zasadne jest 

ponadto odpowiednie poinformowanie klienta o ewentualnych konsekwencjach związanych               

z niezaakceptowaniem przez klienta plików tego typu. Wydaje się bowiem, iż już na etapie 

zawierania umowy klient powinien mieć pełną świadomość ograniczeń, które mogą wystąpić 

w przypadku rezygnacji z zapisywania cookies na urządzeniu klienta. 

 

 Problem ochrony danych osobowych dotyczy także użytkowników wszechobecnych 

aplikacji mobilnych. Obecnie zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym, dostępnych 

jest ponad 6 milionów aplikacji. Liczba ta wzrasta codziennie o ponad 30 000. W przypadku 

wielu aspektów naszego codziennego życia aplikacje powodują, że staje się ono łatwiejsze                      

i przyjemniejsze. Jednocześnie aplikacje gromadzą ogromne ilości danych osobowych. 

Pozwala to na nieustanne cyfrowe monitorowanie, przy czym często użytkownicy nie są 

świadomi faktu, że ma to miejsce i w jakim celu są wykorzystywane ich dane238. Jak wynika  

z Deklaracji Warszawskiej239 twórcy aplikacji często nie zdają sobie sprawy z wpływu ich 

pracy na ochronę prywatności i nie są im znane koncepcje takie, jak uwzględnianie ochrony 

prywatności w fazie projektowania (privacy by design) oraz ochrona prywatności                                     

w ustawieniach domyślnych (privacy by default). Główne systemy operacyjne i platformy 

aplikacji oferują pewne ustawienia prywatności, ale nie pozwalają użytkownikom na pełną 

 
238 https://www.infor.pl/prawo/prawa-konsumenta/konsument-w-sieci/322797,Prywatnosc-w-aplikacjach-

mobilnych-opinia-rzecznikow-ochrony-danych-osobowych.html; 
239 http://privacyconference2013.org/web/pageFiles/kcfinder/files/Deklaracja%20Warszawska%20PL.pdf; 
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kontrolę w celu ochrony ich danych osobowych oraz weryfikowania, jakie informacje są 

gromadzone w jakim celu. Niezwykle istotny jest prezentowany w doktrynie prawniczej 

pogląd, że zasady podstawowe prywatności w fazie projektowania umożliwiają włączanie 

ochrony prywatności w samo tworzenie projektu, w działanie jego składników oraz  

w zarządzanie technologiami informacyjnymi i systemami przez cały cykl życia informacji. 

Prawidłowo zastosowane określają bowiem, w jaki sposób proaktywnie uczynić prywatność 

domyślnym sposobem działania w organizacji, przy jednoczesnym utrzymaniu pełnej 

funkcjonalności – wymaga to podejścia do ochrony prywatności opartego na sumie 

pozytywnej, nie sumie zerowej. Przyjmując, że prawo do kontroli zbierania, wykorzystania                   

i ujawniania informacji na swój temat stanowi fundament wolnego społeczeństwa, oraz 

uznając, że rozwój technologiczny pociągnął za sobą nowe wyzwania dla tego prawa i dla 

zdolności obywateli do jego efektywnego wykonywania, trzeba założyć, że istniejące przepisy 

i polityki nie wystarczają już do ochrony prywatności. W obliczu wzrastającej złożoności                       

i współzależności technologii informacyjnych konieczne jest włączenie prywatności w projekt 

systemu i procesy240. 

 Konieczne jest, aby użytkownicy mieli nadal, również w przyszłości, kontrolę nad 

swoimi danymi. Powinni mieć możliwość decydowania o tym, jakie informacje chcą ujawniać, 

komu   i w jakich celach. Do tego celu powinny być dostępne wyraźne i zrozumiałe informacje                          

– w tym w ramach aplikacji – na temat operacji gromadzenia danych mających miejsce przed 

rzeczywistym rozpoczęciem gromadzenia. Użytkownikom należy zapewnić możliwość 

zezwalania na dostęp do określonych informacji, takich jak dane o lokalizacji. Co 

najważniejsze, aplikacje należy tworzyć w oparciu o zasadę minimalizacji zaskoczenia: brak 

ukrytych właściwości oraz niemożliwego do weryfikacji powodów gromadzenia danych. 

 W 2020 r. EROD przedstawiła wytyczne 05/2020 dotyczące zgody na podstawie 

rozporządzenia 2016/679 w których także odnosiła się do stosowania pików cookies,                              

a w zasadzie do „przymuszania” użytkowników do ich instalowania. EROD wskazała za 

niedopuszczalną praktykę, jeżeli dostęp do usług i funkcjonalności uzależniony jest od zgody 

użytkownika na przechowywanie lub uzyskanie dostępu do informacji już przechowywane                  

w urządzeniu końcowym użytkowników. Zobrazowano to na następującym przykładzie: 

dostawca witryny umieszcza skrypt, który zablokuje widoczność treści, z wyjątkiem na żądanie 

akceptacji plików cookie oraz informacje o tym, jakie pliki cookie są ustawiane i w jakim celu 

dane będą przetwarzane. Nie ma możliwości uzyskania dostępu do treści bez kliknięcia 

 
240 W.Wiewiórowski, Założenia wstępne…. ; 
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Przycisk „Akceptuj pliki cookie”. Ponieważ osobie, której dane dotyczą, nie przedstawiono 

rzeczywistego wyboru, jej zgoda nie jest dobrowolna. Nie stanowi to również ważnej zgody, 

ponieważ świadczenie usługi polega na kliknięciu przez osobę, której dane dotyczą przycisk 

„Akceptuj pliki cookie” bez zapewnienia prawdziwego wyboru241. Wydaje się jedno, że bez 

zmian prawnych trudno będzie wyeliminować tego typu praktyki.  

 

2.7. Podsumowanie  
 

 Regulacje prawa międzynarodowego w zakresie szeroko pojętego prawa do 

prywatności nie ewoluowały i nie zmieniały się w sposób dynamiczny na przestrzeni ostatnich 

lat, chociaż technologie sprawiły, że w sposób dość łatwy jak choćby poprzez dostęp do 

urządzenia użytkownika mogą dostarczyć wielu danych o użytkowniku zwłaszcza na temat 

jego życia. W pełni uzasadnione jest zatem podejście zgodnie z którym urządzenia końcowe 

użytkowników i wszelkie dane przechowywane w tego rodzaju urządzeniach stanowią również 

część sfery prywatnej użytkowników wymagającej ochrony stosownie do zapisów EKPC.                 

W kontekście ewolucji regulacji Internet wydawał się początkowo przestrzenią anonimową,               

z czasem jednak medium to stało się doskonałym narzędziem zdobywania danych o jego 

użytkownikach. Z pewnością taką technologią śledzenia zachowań użytkowników Internetu są 

pliki jak choćby wspomniane typu tracking cookies, które często z uwagi na nieświadomość 

użytkownika korzystającego, chociażby aplikacji mobilnych, mogą w prosty sposób znaleźć się 

w jego urządzeniu. Prawodawca europejski od kilku lat stara się odpowiedzieć na tego typu 

problemy poprzez przepisy dyrektyw, starając się wypośrodkować to, że są również cookies, 

które są niezbędne dla świadczenia usług elektronicznych użytkownikowi. Wydaje się jednak, 

że pokusa chęci zbierania informacji o użytkownikach jak właśnie poprzez pliki cookies 

przeważa nad kwestią pełnej ochrony prywatności użytkownika. W przypadku cookies nie 

istnieje także skuteczny mechanizm kontrolny czy też sankcje, które w skuteczny sposób 

zabezpieczały to prawo użytkownika.    

 

  

 
241 Wytyczne 05/2020 dotyczące zgody na podstawie rozporządzenia 2016/679 https://edpb.europa.eu/our-work-

tools/our-documents/guidelines/guidelines-052020-consent-under-regulation-2016679_pl; 
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Rozdział 3. Wielopoziomowość regulacji cookies – aktualne przepisy 

3.1. Ochrona użytkownika Internetu w dyrektywie 2002/58/WE  

Punktem rozważań dotyczących prawnych uregulowań związanych z ochroną użytkownika 

Internetu jest prezentowana w doktrynie teza, że początek drugiego dziesięciolecia XXI w. jest 

okresem, gdy poza świadomością większości osób dokonuje się jedna z najpoważniejszych 

rewolucji technologicznych, która w najbliższym czasie zmieni nasz punkt widzenia na pojęcie 

„samookreślenia informacyjnego” osoby fizycznej. Wielu użytkowników nie zauważa, że 

wokół rośnie liczba urządzeń, które uzyskują bieżący dostęp do Internetu, bądź przynajmniej 

są gotowe do reagowania na polecenia wydawane przez Internet242. Na przestrzeni ostatnich 30 

lat prawodawca unijny starał się zdefiniować powyższy problem i odpowiedzieć na niego 

poprzez odpowiednie uregulowania prawne.  

W sferze regulacji dotyczących ochrony prywatności zasadnicze znaczenie posiadają 

dyrektywa 2002/58/WE oraz przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Regulacje te 

choć rozdzielne mają na siebie niewątpliwie istotne oddziaływanie, co zostanie omówione  

w dalszej części rozprawy. Dyrektywa 2002/58/WE jest składową tzw. pakietu dyrektyw 

telekomunikacyjnych. Nowy pakiet miał stać się zapowiadanym pierwszym krokiem  

ku stworzeniu jednolitego rynku telekomunikacyjnego w Europie243. Oznacza to, że regulacja 

ta postrzegana była jako część tematyki związanej z szeroko pojętą telekomunikacją. Ówczesny 

Przewodniczący Komisji Europejskiej Jose Manuel Barroso, odpowiedzialny za ów pakiet 

dyrektyw, wskazywał, że paradoksem jest, że mimo tego, że mamy wspólny rynek dóbr to  

nadal mamy do czynienia z 28 krajowymi rynkami cyfrowymi.  

Przepisy dotyczące sektora łączności elektronicznej dynamicznie ewaluowały na 

przestrzeni ostatnich lat, ale nie w sferze związanej z ochroną prywatności użytkownika. 

Zgodnie z poglądami doktryny w rozwoju polityki i legislacji UE w sektorze 

telekomunikacyjnym wyróżnia się najczęściej trzy fazy244. W pierwszej fazie, obejmującej lata 

1987-1993, celem była liberalizacja urządzeń telekomunikacyjnych i niektórych sektorów 

usług. Wstępne stanowisko Komisji o roli telekomunikacji w tworzeniu Wspólnego Rynku 

 
242 W. Wiewiórowski, Ochrona danych osobowych w świecie Internetu przedmiotów (dodatek MoP 9/2014) 
243 https://serwisy.gazetaprawna.pl/telekomunikacja/artykuly/731545,ue-pakiet-telekomunikacyjny-roaming-za-

darmo-i-tansze-rozmowy-miedzynarodowe.html; 
244 Zob. Telecommunications Law and Regulation, ed. by Ian Walden, Oxford University Press 2009, s. 168; 
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zostało zaprezentowane w „Zielonej Księdze” z 1987 r.245 Trzecia faza rozwoju polityki  

i legislacji UE w dziedzinie telekomunikacji rozpoczęła się 25 lipca 2003 r. wraz z wejściem  

w życie „nowego porządku regulacyjnego” (New Regulatory Framework)246. Najważniejszym 

i najczęściej używanym instrumentem prawnym w procesach liberalizacji i harmonizacji 

różnych sektorów telekomunikacji w UE stały się dyrektywy247. Dyrektywy telekomunikacyjne 

miały w szczególności służyć harmonizacji prawa dotyczącego rynków telekomunikacyjnych, 

także z punku widzenia ujednolicenia praw użytkowników związanych ze świadczonymi im 

usługami. Miało to nastąpić wyłącznie poprzez przepisy, gdyż na szczeblu europejskim nie 

powołano centralnej instytucji regulacyjnej w sprawach telekomunikacji. Możliwość taka była 

jednak rozważana248. Całkowita liberalizacja sieci i usług telekomunikacyjnych w 1998 nie 

oznaczała końca działań regulacyjnych UE w sektorze telekomunikacji. Przeciwnie, przed UE 

stanęły nowe wyzwania. Nadal były takie obszary sektora telekomunikacyjnego, w których cele 

polityki europejskiej nie zostały jeszcze osiągnięte249. Z pewnością dotyczyło to również 

kwestii związanej z ochroną prywatności użytkownika w związku z korzystaniem z usług 

telekomunikacyjnych na coraz szerszą skalę. Wiąże się to również z faktem, że działalność 

telekomunikacyjna, jako działalność gospodarcza, często ma charakter transgraniczny i podlega 

oddziaływaniu prawa wspólnotowego250. Patrząc z perspektywy klasycznych usług 

telekomunikacyjnych istotny wpływ na sytuację w telekomunikacji mają także wspólnotowe 

zasady ochrony konsumenta, jako strony słabszej w stosunkach z operatorami i dostawcami 

usług251, zaś wraz z rozwojem tych usług także ochrony danych osobowych.  

Wspomniany powyżej pakiet telekomunikacyjny został przyjęty w 2002 r. i poddany 

istotnej nowelizacji w 2009 r. w celu uwzględnienia już wówczas zauważalnego szybkiego 

rozwoju tego sektora. Pakiet ten poza dyrektywą 2002/58/WE obejmował dyrektywę 

2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie wspólnych 

ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej (określaną jako dyrektywa ramowa), 

 
245 Green Paper on the Development of the Common Market for Telecommunications Services and Equipment, 

COM (1987) 290 final, 30/06/1987; 
246 Terminem “porządek regulacyjny” posługuję się za S. Piatek, Prawo telekomunikacyjne Wspólnoty 

Europejskiej, Warszawa 2003, s. 33; 
247 J. Scherer, T. Bartsch, Telecommunication Law and Policy of the European Union, [in:] Telecommunication 

Laws in Eu-rope, ed. by J. Scherer, London, Edinburgh, Dublin 1998, s. 5. Na temat dyrektyw 

telekomunikacyjnych zob. też E. Galewska, Implementacja dyrektyw telekomunikacyjnych, Warszawa 2007; 
248 Telecommunications Law and Regulation..., s. 197-199; 
249 W. Gromski, Prawo telekomunikacyjne w Unii Europejskiej, SBKE e-Biuletyn, 

https://bibliotekacyfrowa.pl/Content/34365/PDF/Prawo_telekomunikacyjne_w_Unii.pdf; 
250 S. Piątek, Prawo telekomunikacyjne Wspólnoty Europejskiej, wyd. 1, 2003 r. dostęp przez Legalis; 
251 Tamże; 
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szczegółowe dyrektywy regulujące określone aspekty łączności elektronicznej, jak również 

dwa rozporządzenia, tj.: 

1) dyrektywę 2002/20/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 7.3.2002 r. w sprawie 

zezwoleń na udostępnienie sieci i usług łączności elektronicznej (dyrektywa  

o zezwoleniach) (Dz.Urz. UE L Nr 108, s. 21); 

2) dyrektywę 2002/19/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 7.3.2002 r. w sprawie 

dostępu do sieci łączności elektronicznej i urządzeń towarzyszących oraz wzajemnych 

połączeń (dyrektywa o dostępie) (Dz.Urz. UE L Nr 108, s. 7); 

3) dyrektywę 2002/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 7.3.2002 r. w sprawie 

usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw 

użytkowników (dyrektywa o usłudze powszechnej) (Dz.Urz. UE L Nr 108, s. 51ze zm.); 

4)  rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1211/2009 z 25.11.2009 r. 

ustanawiające Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) 

oraz Urząd (Dz.Urz. UE L Nr 337, s.1); 

5) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr  531/2012 z 13.6.2012 r.  

w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii 

(Dz.Urz. UE L Nr 172, s. 10 ze zm.). 

 

Warto podkreślić, że jak wskazują przedstawiciele doktryny dyrektywa 2002/58/WE 

reguluje kwestie ochrony prywatności i ochrony danych osobowych w sektorze łączności 

elektronicznej i w tym zakresie stanowi uzupełnienie tzw. dyrektywy ogólnej w sprawie 

ochrony danych osobowych, tj. obowiązującej wówczas dyrektywy 95/46 z dnia  

24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych 

osobowych i swobodnego przepływu tych danych252, obecnie należy przyjąć, że jest to RODO.                                  

W dyrektywie ramowej prawodawca unijny wskazał jako zadanie dla krajowych organów 

regulacyjnych, iż będą one promować interesy obywateli UE m.in. przyczyniając się do 

zapewnienia wysokiego poziomu ochrony danych osobowych i prywatności253.  

Dyrektywa 2002/58/WE – jak już wcześniej omówiono - nie definiuje pojęcia plik cookie 

czy cookies, choć pojęcie to weszło już dawno do języka prawniczego, to w języku prawnym 

występuje stosunkowo rzadko254. Dyrektywa posługuje się pojęciem narzędzi lub informacji 

 
252 P. Brzeziński, Z. Czarnik, Z. Łaganowska. A. Mednis, S. Piątek, M. Rogalski, M. Wach, Nowela listopadowa 

prawa telekomunikacyjnego, Warszawa 2014, s. 106; 
253 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?uri=CELEX%3A32002L0021; 
254 P. Brzeziński, Z. Czarnik, Z. Łaganowska. A. Mednis, S. Piątek, M. Rogalski, M. Wach, Nowela listopadowa 

prawa telekomunikacyjnego ……..s. 107; 
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przechowywanych w urządzeniu końcowym, a cookies są traktowane jako jeden z ich 

przykładów, co z pewnością wymaga głębszej refleksji.  Dyrektywa 2002/58/WE po raz 

pierwszy uregulowała w art. 5 ust. 3 kwestię przechowywania informacji lub uzyskania dostępu 

do informacji przechowanej na terminalu abonenta lub użytkownika. Zgodnie z tym przepisem 

państwa członkowskie zapewniają, że korzystanie z sieci łączności elektronicznej w celu 

przechowywania informacji lub uzyskania dostępu do informacji przechowanej na terminalu 

abonenta lub użytkownika jest dozwolone wyłącznie pod warunkiem że abonent lub 

użytkownik otrzyma jasną i wyczerpującą informację zgodnie z dyrektywą 95/46/WE, między 

innymi o celach przetwarzania, oraz zostanie zaoferowane mu prawo do odmówienia zgody na 

takie przetwarzanie przez kontrolera danych. Nie stanowi to przeszkody dla technicznego 

przechowywania danych lub dostępu do danych jedynie w celu wykonania lub ułatwiania 

transmisji komunikatu za pośrednictwem sieci łączności elektronicznej lub gdy jest to 

szczególnie niezbędne w celu dostarczania usługi społeczeństwa informacyjnego, wyraźnie 

zażądanej przez abonenta lub użytkownika. Przepis ten został następnie poddany nowelizacji 

w 2009 r. wskutek przyjęcia dyrektywy 2009/136/WE. Dokonana wówczas reforma ram 

regulacyjnych UE w dziedzinie sieci i usług łączności elektronicznej miała stanowić 

zasadniczy krok ku stworzeniu jednocześnie jednolitej europejskiej przestrzeni informacyjnej 

oraz zintegrowanego społeczeństwa informacyjnego255. W motywie 66 dyrektywy 

2009/136/WE wskazano, że osoby trzecie mogą chcieć przechowywać informacje na 

urządzeniach użytkownika lub uzyskiwać dostęp do informacji już przechowywanych z wielu 

względów, począwszy od uzasadnionych (takich jak niektóre rodzaje cookies), a skończywszy 

na tych obejmujących nieuzasadnioną ingerencję w sferę prywatną (takich jak oprogramowanie 

szpiegowskie lub wirusy). Dlatego też ogromne znaczenie ma przekazywanie użytkownikom 

jasnych i wyczerpujących informacji, gdy podejmują jakiekolwiek działania, które mogłyby 

skutkować nieuprawnionym przechowywaniem lub dostępem. Metody udostępniania 

informacji oraz oferowania prawa do odmowy powinny być jak najbardziej przyjazne dla 

użytkownika. Wyjątki od obowiązku udzielania informacji i oferowania prawa do odmowy 

powinny być ograniczone do tych sytuacji, w których techniczne przechowywanie lub dostęp 

jest ściśle konieczny do realizacji zgodnego z prawem celu, jakim jest umożliwienie 

korzystania z określonej usługi, której abonent lub użytkownik wyraźnie zażądał. W przypadku 

gdy jest to technicznie możliwe i skuteczne, zgodnie z odpowiednimi przepisami dyrektywy 

95/46/WE, użytkownik może wyrazić zgodę na działanie poprzez zastosowanie odpowiednich 

 
255 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex:32009L0136; 
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ustawień w przeglądarce lub innej aplikacji. Egzekwowanie powyższych wymogów powinno 

stać się skuteczniejsze w drodze przyznania właściwym organom krajowym większych 

uprawnień. W wyniku nowelizacji zmianie uległa treść art. 5 ust. 3 2002/58/WE i w tym 

brzmieniu obowiązuje ten przepis aktualnie: 

„3.   Państwa członkowskie zapewniają, aby przechowywanie informacji lub uzyskanie dostępu 

do informacji już przechowywanych w urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika było 

dozwolone wyłącznie pod warunkiem że dany abonent lub użytkownik wyraził zgodę zgodnie 

z dyrektywą 95/46/WE po otrzymaniu jasnych i wyczerpujących informacji, między innymi 

o celach przetwarzania. Nie stanowi to przeszkody dla każdego technicznego przechowywania 

danych ani dostępu do nich jedynie w celu wykonania transmisji komunikatu za pośrednictwem 

sieci łączności elektronicznej, lub gdy jest to ściśle niezbędne w celu świadczenia usługi przez 

dostawcę usługi społeczeństwa informacyjnego, wyraźnie zażądanej przez abonenta lub 

użytkownika.”.  

Nie bez znaczenia jest także fakt, że fundamentalne zmiany w sferze ochrony 

prywatności przyniosła także reforma unijnych ram dotyczących ochrony danych osobowych. 

W dniu 6 kwietnia 2016 r. UE wyraziła zgodę na przeprowadzenie ważnej reformy swoich ram 

ochrony danych, polegającej na przyjęciu pakietu dotyczącego reformy ochrony danych, 

w którego skład weszło RODO256. RODO ma zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r. Komisja 

Europejska w swoim komunikacie z dnia 24 stycznia 2018 r. określiła dyrektywę 2002/58/WE 

jako lex specialis w stosunku do RODO257. 

W pakiecie regulacyjnym ustanowionym w 2002 r. mowa jest o „łączności 

elektronicznej” w szerokim rozumieniu tego pojęcia. Przedmiot regulacji zawartych w nowych 

dyrektywach określa się zbiorczo jako dostarczanie (zapewnianie) sieci i usług łączności 

elektronicznej, urządzeń i usług towarzyszących ( art. 1 ust. 1 ust. 1 dyrektywy ramowej). 

Powody takiego rozszerzenia pojęciowego wynikały już z Zielonej księgi w sprawie 

konwergencji sektorów telekomunikacji, mediów i technologii informacyjnych258. Co do 

zasady wspólnotowe prawo telekomunikacyjne obejmuje przede wszystkim prawa i obowiązki 

dotyczące sieci i usług służących telekomunikacji. Prawo to zawiera w sobie jednak także 

sprawy niektórych urządzeń telekomunikacyjnych wymagających regulacji oraz – co istotne                

 
256 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 2016 r., s. 1-88 ze zm.); 
257 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A52018DC0043 
258 S. Piątek, Prawo telekomunikacyjne Wspólnoty Europejskiej…; 

https://pulpit.uksw.edu.pl/go/sip.legalis.pl~ssl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguytsltqmfyc4mzuhaztgnjqgm
https://pulpit.uksw.edu.pl/go/sip.legalis.pl~ssl/document-view.seam?documentId=mfrxilrvgaytgnbsge4c44dboaxdcmjqgqztknrs
https://pulpit.uksw.edu.pl/go/sip.legalis.pl~ssl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguyts
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z punktu rozważań niniejszej rozprawy - szczególne wymogi dotyczące przetwarzania danych 

w telekomunikacji259. 

Cele dyrektywy 2002/58/WE mają w znacznym stopniu charakter samodzielny                          

w stosunku dyrektywy ramowej i pozostałych dyrektyw szczególnych. Dyrektywa 2002/58/WE 

ma bowiem głównie charakter ochronny. Wartości będące przedmiotem ochrony związane są 

głównie z osobą użytkownika telekomunikacji260. Preambuła dyrektywy o prywatności odsyła 

wprost do art. 7 i 8 Karty Praw Podstawowych UE. Artykuł 7 Karty potwierdza prawo do 

poszanowania życia prywatnego, domu i przekazów służących komunikowaniu się 

(communications). Art. 8 Karty gwarantuje natomiast prawo ochrony danych osobowych  

i określa wymogi dotyczące przetwarzania tych danych. W literaturze zwraca się uwagę na 

związek innych podstawowych praw z ochroną danych osobowych i prywatności261. Powyższe 

cele dyrektywy odwołujące się do Karty Praw Podstawowych UE, są tym trudniejsze do 

osiągnięcia, gdyż mamy do czynienia z sytuacją ciągłego rozwoju nowych technologii, co 

stawia istotne i coraz to inne wyzwania związane z zagwarantowaniem odpowiedniej ochrony 

prawa do prywatności. Od wielu lat witryny internetowe masowo używają plików cookies                       

i sygnałów nawigacyjnych (beacon) do śledzenia aktywności użytkowników w swoich 

witrynach. Przykładowo osoby zarejestrowane na witrynie Facebook nie są informowane, jakie 

informacje na ich temat gromadzi beacon. Kontrowersyjny system śledzi nawet osoby, które 

skasowały konto w serwisie Facebook. Już w 2007 r. okazało się, że system beacon monitoruje 

działania internautów w serwisach partnerskich262, a wszelkie zgromadzone informacje, wraz  

z adresem IP użytkownika, przesyła do firmy Facebook. Także mimo obowiązywania już  

w tym czasie przepisów dyrektywy 2002/58/WE można stwierdzić, że za pośrednictwem 

choćby mediów społecznościowych postępuje zjawisko określane jako infiltracja użytkownika. 

Jak się również okazało, informacje gromadzone przez system Beacon były bardzo 

szczegółowe i zdecydowanie różniły się od tych, które zawierały już popularne pliki tracking 

cookie. Istnieje możliwość identyfikacji poszczególnych osób za pomocą samego adresu IP,  

z jakiego łączą się oni z siecią. Beacon poza adresami IP zapisuje wiele innych informacji, co 

może oznaczać zbyt daleko idące naruszenie prywatności w Internecie. Już wówczas stawiana 

była teza, że zarówno Facebook, jak i pozostałe serwisy uczestniczące w programie Beacon - 

m.in. eBay i Fandango - powinny poinformować użytkowników o fakcie i sposobie 

 
259 Tamże;  
260 Tamże; 
261 Tamże; 
262 https://www.internetstandard.pl/news/Facebook-Beacon-prywatnosc-pod-znakiem-zapytania,133072.html; 

https://www.internetstandard.pl/news/Facebook-Beacon-prywatnosc-pod-znakiem-zapytania,133072.html
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inwigilowania ich poczynań w Internecie263. Przedstawiając powyższe można dojść zatem do 

wniosku, że zachowuje swoją aktualność teza, że prywatność informacyjna pozostaje w polu 

wszystkich podstawowych konfliktów interesów związanych z dostępnością informacji  

o jednostce – konfliktu między interesem prywatnym i publicznym, konfliktów między 

jednostkami oraz konfliktu praw podmiotowych związanych z prywatnością i prawem do 

informacji264. 

Zmiany dokonane w 2009 r. w dyrektywie 2002/58/WE miały na celu istotne ulepszenia 

w zakresie ochrony prywatności i danych osobowych wszystkich Europejczyków działających 

w środowisku online, choć wydaje się, że problem ten jest uniwersalny. Ulepszenia te dotyczyć 

miały naruszeń bezpieczeństwa, oprogramowania szpiegującego, plików cookie, spamu                          

i egzekwowania reguł265. W regulacji sektorowej dotyczącej łączności elektronicznej po raz 

pierwszy w UE określono ramy obowiązkowego powiadamiania o naruszeniach danych 

osobowych. Każdy dostawca usług komunikacyjnych lub dostawca usług internetowych 

zaangażowany w naruszenie danych osobowych osób fizycznych musi je poinformować, jeśli 

naruszenie może mieć na nie niekorzystny wpływ. Przykłady takich okoliczności obejmują te, 

w których strata może skutkować kradzieżą tożsamości, oszustwem, poniżeniem lub 

naruszeniem reputacji. Uregulowano także w przepisach środki bezpieczeństwa, które mają być 

wdrożone przez operatorów, i miały za cel powstrzymać już w tamtych czasach identyfikowaną 

rosnącą lawinę naruszeń danych. Znowelizowane przepisy dyrektywy o prywatności miały 

wzmocnić ochronę przed przechwytywaniem komunikacji użytkowników poprzez 

wykorzystanie - na przykład - oprogramowania szpiegującego i plików cookie 

przechowywanych na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu. Zgodnie z dyrektywą 

jednym z celów było zaoferowanie użytkownikom lepszych informacji i łatwiejszych 

sposobów kontrolowania, czy chcą, aby pliki cookie były przechowywane na ich urządzeniach 

końcowych. Z perspektywy kilku lat obowiązywania przepisów dyrektywy uzasadnione jest 

wobec powyższego pytanie, czy efekt ten został osiągnięty? Celem było również znaczne 

wzmocnienie uprawnień krajowych organów ochrony danych w odniesieniu do naruszeń 

związanych także z niewłaściwym stosowaniem plików cookies w celu śledzenia aktywności 

użytkownika w sieci. Tezy te wydają się jednak nadal bardzo dyskusyjne.  

 
263 https://www.computerworld.pl/news/Wiecej-kontrowersji-wokol-Facebook-Beacon,133249.html;  
264 M. Safjan, Prawo do prywatności i ochrona danych…., s. 3 
265 https://edps.europa.eu/press-publications/press-news/press-releases/2009/eprivacy-directive-close-enactment-

improvements_en 

https://www.computerworld.pl/news/Wiecej-kontrowersji-wokol-Facebook-Beacon,133249.html
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Warto zwrócić uwagę, że zgodnie z opinią 2/2010  Grupy Roboczej ds. Artykułu 29 

w sprawie internetowej reklamy behawioralnej art. 5 ust.1 dyrektywy 2002/58/WE chroni 

ogólną poufność komunikacji266. Ochrony poufności komunikacji w konkretnym przypadku 

użycia plików cookie i podobnych narzędzi dotyczy przede wszystkim art. 5 ust. 3. W swojej 

opinii grupa zwraca uwagę na zakres przedmiotowy przepisu, wskazując, iż dyrektywa odnosi 

się do abonentów i użytkowników. Do abonentów należą zarówno osoby fizyczne lub osoby, 

których dane dotyczą (wówczas chodziło o dane o których mowa w dyrektywie 95/46/WE), jak 

również osoby prawne. Termin „użytkownik” odnosi się do osób, których dane dotyczą 

korzystających z usługi łączności elektronicznej, ale niekoniecznie będących jej abonentami. 

Biorąc pod uwagę cel przepisu należy się zgodzić z poglądem przedstawionym w opinii, że 

bardziej adekwatnym jest używanie terminu „osoba, której dotyczą dane” bez rozróżniania na 

abonenta czy użytkownika. Ogólna zasada zawarta w pierwszym ustępie art. 5.3. nakłada na 

państwa członkowskie obowiązek zapewnienia, że: korzystanie z sieci łączności elektronicznej 

w celu przechowywania informacji lub uzyskania dostępu do informacji przechowanej na 

terminalu abonenta lub użytkownika jest dozwolone wyłącznie pod warunkiem  że abonent lub 

użytkownik otrzyma jasna i wyczerpującą informacje zgodnie z dyrektywą 95/46/WE, miedzy 

innymi o celach przetwarzania. Artykuł ten – w szczególności w konrekscie udzielenia zgodny 

- uległ zmianom podczas zmiany dyrektywy w roku 2009. Jedną z najistotniejszych kwestii jest 

to, że dokonane zmiany wyjaśniają i podkreślają potrzebę pozyskania uprzejmej świadomej 

zgody użytkowników267. Artykuł 5 ust. 3 wymaga uzyskania świadomej zgody na zgodne                        

z prawem przechowywanie informacji lub uzyskanie dostępu do informacji przechowywanych 

w urządzeniu końcowym. Istotne z punktu widzenia regulacyjnego są podkreślone w opinii dwa 

aspekty: że i) śledzące pliki cookie stanowią „informację” zapisaną w urządzeniu końcowym 

osoby, której dotyczą dane, oraz ii) operatorzy sieci reklamowych uzyskują do nich dostęp, 

kiedy osoby, których dane dotyczą odwiedzają partnerską stronę internetową. Przy spełnieniu 

tych dwóch przesłanek art. 5 ust. 3 ma pełne zastosowanie. Środki ochrony są skierowane na 

różne rodzaje informacji. Ochrona prywatności w sektorze telekomunikacyjnym następuje 

przede wszystkim poprzez ochronę danych osobowych osób korzystających z usług 

telekomunikacyjnych, choć teza ta może być problematyczna z uwagi na użyte w art. 5 ust. 3 

pojęcie informacji zamiast danych. Dyrektywa 2002/58/WE nie definiuje pojęcia danych 

osobowych i odsyła w tej kwestii do dyrektywy 95/46/WE268. Jak łatwo można zauważyć 

 
266 https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2010/wp171_pl.pdf 
267 https://archiwum.giodo.gov.pl/261/id_art/3592/j/pl 
268 S. Piątek, Prawo telekomunikacyjne Wspólnoty Europejskiej..;  
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przepis dyrektywy o prywatności zawiera odwołania do nieobowiązującej już regulacji unijnej, 

więc należy to pojęcie rozumieć w znaczeniu nadanym mu przez RODO.   

Dokonując pewnej systematyki przedmiotem ochrony są dane związane z procesem 

komunikowania. Tzw. „dane transmisyjne” oraz „dane lokalizacyjne” zostały zdefiniowane               

w dyrektywie 2002/58/WE. „Dane transmisyjne” (traffic data) oznaczają wszelkie dane 

przetwarzane w celu przesyłania przekazów w sieciach łączności elektronicznej lub w celu 

ustalenia należności z tego tytułu. Z uwagi na przedmiot niniejszej rozprawy dalszej analizie 

zostają wyłącznie dane transmisyjne. Dane transmisyjne obejmują elementy identyfikujące 

uczestników połączenia, przetworzone w taki sposób, aby mogły być wykorzystane w sieci dla 

celów transmisji i kierowania. Ponadto, dotyczą one sposobu zestawienia połączenia, sposobu 

kierowania przekazu, terminu i czasu trwania przekazu oraz połączenia, objętości informacji, 

stosowanego protokołu komunikacyjnego oraz formatu przekazu, lokalizacji urządzeń 

końcowych, danych o sieci, z której inicjowano i zakańczano połączenie. Na definicje te należy 

spojrzeć przez pryzmat rozwoju usług i sieci łączności elektronicznej. Wydaje się być 

bezdyskusyjna teza, że wraz z szybkim rozwojem Internetu mamy do czynienia z niespotykaną 

eksploracją danych. Pojawienie się urządzeń pamięci masowej umożliwiło serwerowi sieciowe 

masowe przechowywanie danych269. Coraz powszechniejsze posługiwanie się środkami 

komunikacji elektronicznej, jako podstawowego instrumentu kreowania stosunków 

społecznych zdynamizowało proces transformacji społeczeństwa przemysłowego                                 

w społeczeństwo informacyjne. W nowych stosunkach społecznych miejsce tradycyjnych 

towarów zastępuje informacja, a sposób dostępu do niej oraz jej jakość stanowi coraz 

poważniejszy przedmiot zainteresowania270. Odpowiadając na powyższe wyzwanie 

wspólnotowy prawodawca podejmuje próby w coraz szerszym zakresie uregulowania tej 

problematyki, co pozwala stwierdzać, iż mamy do czynienia z nieustającym już procesem 

konstytuowania się dziedziny prawa nowych technologii. Termin ten nie jest jeszcze do końca 

skonkretyzowany, ale też sam zakres regulacji dopiero kształtuje się, podążając zaledwie za 

szybko rozwijającymi się rozwiązaniami nauki i techniki. Wpływa to zarazem na renesans 

niektórych istniejących od dawna dziedzin prawa, gdyż ich istotne aspekty wymagają oceny                        

i stosowania z poszanowaniem bardziej tradycyjnych regulacji. W tym kontekście wskazać 

należy w szczególności na problematykę baz danych, programów komputerowych czy tzw. 

 
268 Tamże;  
269 Zhou Jiadi and GengHai, Research on User Identification Algorithm based on Rewriting URL International 

Journal of Security and Its ApplicationsVol. 10, No. 3 (2016), pp.215-222 

http://dx.doi.org/10.14257/ijsia.2016.10.3.20; 
270 Wspólnotowe prawo gospodarcze. Tom II., (red) Cieśliński 2007;  
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multimediów. Wskazuje to na konieczność kompleksowego ujęcia zagadnienia, 

uwzględniającego nie tylko najnowsze dokonania legislacyjne, ale także właśnie prawo 

ochrony własności intelektualnej i przemysłowej z całym bogactwem jego regulacji. 271.  

Zresztą jak słusznie zauważał już wiele lat temu  Komitet Ekonomiczny i Społeczny jeszcze na 

etapie prac nad projektem dyrektywy szczególne przepisy prawne i techniczne mające na celu 

ochronę podstawowych praw i wolności są szczególnie konieczne z uwagi na rosnącą zdolność 

do automatycznego przechowywania i przetwarzania danych o charakterze osobistym272.  

W ujęciu historycznym dyrektywa 2002/50/WE zastąpiła dyrektywę 97/66/WE. W art. 5 ust. 3 

dyrektywy 97/66/WE uregulowano, że Państwa Członkowskie zapewniają, że korzystanie                       

z sieci łączności elektronicznej w celu przechowywania informacji lub uzyskania dostępu do 

informacji przechowanej na terminalu abonenta lub użytkownika jest dozwolone wyłącznie pod 

warunkiem że abonent lub użytkownik otrzyma jasną i wyczerpującą informację zgodnie                      

z dyrektywą 95/46/WE, między innymi o celach przetwarzania, oraz zostanie zaoferowane mu 

prawo do odmówienia zgody na takie przetwarzanie przez kontrolera danych. Nie stanowi to 

przeszkody dla technicznego przechowywania danych lub dostępu do danych jedynie w celu 

wykonania lub ułatwiania transmisji komunikatu za pośrednictwem sieci łączności 

elektronicznej lub gdy jest to szczególnie niezbędne w celu dostarczania usługi społeczeństwa 

informacyjnego, wyraźnie zażądanej przez abonenta lub użytkownika. Nowa regulacja unijna 

z 2002 r.  miała na celu utrzymanie wysokiego poziomu ochrony danych i prywatności 

obywateli. Prace nad dyrektywą trwały jednak dość długo bo prawie dwa lata. Dopiero w roku 

2000 Komisja przedłożyła Parlamentowi Europejskiemu wniosek dotyczący dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przetwarzania danych osobowych i ochrony 

prywatności w sektorze łączności elektronicznej (COM (2000) 385 - 2000/0189 (COD)). 

Wskazywano wówczas, że dyrektywa o prywatności jest kluczowym narzędziem wzmacniania 

zaufania konsumentów do Internetu i komunikacji elektronicznej, co jest warunkiem wstępnym 

sukcesu handlu elektronicznego, a także społeczeństwa informacyjnego273. 

Jak już wcześniej wspomniano unijne prawo telekomunikacyjne obejmuje przede 

wszystkim prawa i obowiązki dotyczące sieci i usług służących telekomunikacji. Zawiera  

w sobie także sprawy niektórych urządzeń telekomunikacyjnych wymagających regulacji oraz 

 
271 Tamże; 
272 Opinion of the Economic and Social Committee on the "proposal for a Directive of the European Parliament 

and of the Council concerning the processing of personal data and the protection of privacy in the electronic 

communication sector" Official Journal C 123 , 25/04/2001 P. 0053 – 0054; 
273 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/IP_03_1492 ; 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/IP_03_1492
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szczególne wymogi dotyczące przetwarzania danych w telekomunikacji274. Zrewidowany 

artykuł 5 ust. 3 (tzw. zasada dotycząca pliku cookie) dyrektywy 2002/58/WE teoretycznie 

wzmocnił ochronę użytkowników sieci i usług łączności elektronicznej poprzez wymaganie 

świadomej zgody przed zapisaniem lub dostępem do informacji na terminalu użytkownika (lub 

abonenta)275.  Przepis nie precyzuje przy tym do jakiego rodzaju informacji wymagana jest 

zgoda co należy uznać za pewną trudność we właściwym zinterpretowaniu tego przepisu.  

Z pewnością jednak, kluczowe znaczenie ma zgoda, czas i sposób jej wyrażenia.  Z dosłownej 

interpretacji art. 5 ust. 3 wynika, że i) zgoda musi zostać pozyskana przed zamieszczeniem 

pliku cookie lub pozyskaniem informacji przechowywanych na terminalach użytkowników – 

co zwykle określa się mianem uprzedniej zgody i ii) świadoma zgoda może zostać uzyskana 

jedynie po podaniu użytkownikowi informacji o wysyłaniu plików cookie i jego celach.  

W związku z powyższym należy wziąć pod uwagę fakt, aby zgoda była ważna niezależnie od 

okoliczności, w jakich została udzielona, musi być dobrowolna, konkretna i stanowić świadome 

oświadczenie woli osoby, której dane dotyczą. Zgodę należy pozyskać przed dostępem do 

informacji w urządzeniu/zebraniem danych osobowych – jest to niezbędne, aby zapewnić pełne 

zrozumienie przez osoby, których dane dotyczą faktu, że udzielają zgody i na co się zgadzają. 

Ponadto musi istnieć możliwość wycofania zgody276. Zgoda użytkownika może być wyrażona 

przez odpowiednie ustawienia przeglądarki lub innej aplikacji „jeśli jest to możliwe  

z technologicznego punktu widzenia i skuteczne, zgodnie z odpowiednimi przepisami dyrektywy 

95/46/WE”. Taki zapis znalazł się w jednym z motywów dyrektywy, należy się zastanowić nad 

relacją treści motywu do przepisu prawa wspólnotowego, a konkretnie art. 5 ust. 3. Można 

zgodzić się z tezą, że motyw nie stanowi wyjątku od przepisów art. 5 ust. 3, a przypomina że 

w tym środowisku technologicznym zgody można udzielić na różne sposoby – jeśli jest to 

możliwe z technicznego punktu widzenia, skuteczne i zgodne z innymi obowiązującymi 

wymogami, jakie powinna spełnić ważna zgoda. Rodzi to jednak kolejne implikacje  

i konsekwencje o których przepisy dyrektywy milczą, nie rozwijając tego wątku. Jak wskazuje 

Grupa Robocza ds. Artykułu 29 należy określić warunki, w których ustawienia wyszukiwarki 

będą spełniać wymogi dyrektywy 95/46/WE i jako takie stanowić ważną zgodę „zgodnie                     

z postanowieniami dyrektywy 95/46”. Poprzez odesłanie do przepisów w zakresie ochrony 

danych osobowych zgodnie z definicją i wymogami dotyczącymi ważnej zgody (zob. art. 2 lit. 

 
274 S. Piątek, Prawo telekomunikacyjne Wspólnoty Europejskiej, rozdział I pkt 4…; 
275https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/giodo-niektore-pliki-cookie-nie-wymagaja-uzyskania-zgody-

uzytkownika,46018.html 
276  Oświadczenie prasowe Grupa Robocza ds. Artykułu 29 https://archiwum.giodo.gov.pl/261/id_art/3592/j/pl 
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h) dyrektywy 95/46/WE) z pewnością nie można uznać, że osoby, których dane dotyczą 

wyraziły zgodę po prostu dlatego, że nabyły przeglądarkę lub inną aplikację, która domyślnie 

umożliwia gromadzenie i przetwarzanie informacji o użytkownikach, lub ich używały. 

Przeciętna osoba, której dotyczą dane nie zdaje sobie sprawy, że jej zachowanie w Internecie 

jest śledzone, jakie są cele tego śledzenia itd., a także nie zapoznaje się wcześniej z informacją 

o cookies. Nie zawsze zdaje sobie sprawę, jak należy skonfigurować ustawienia przeglądarki, 

aby odrzucała ona pliki cookie, nawet jeśli odpowiednia informacja jest zawarta w zasadach 

dotyczących prywatności. Błędne jest przekonanie, że ogólny brak działania ze strony osoby, 

której dotyczą dane (nie skonfigurowała przeglądarki, aby odrzucała pliki cookie) stanowi jasne 

i jednoznaczne wyrażenie woli takiej osoby. Jak stwierdza grupa robocza we  wcześniej opinii 

1/2008 „odpowiedzialność za przetwarzanie (plików cookie) nie może ograniczać się do 

odpowiedzialności użytkownika za aktywację bądź rezygnację z określonych zabezpieczeń              

w ustawieniach własnej przeglądarki internetowej”. Domyślne blokowanie plików cookies               

w 2017 roku  uruchomiła przeglądarka Safari. W połowie 2019 roku podobną funkcje 

wprowadził Firefox, a w 2020 również Edge. Jedynym wyjątkiem jest na razie lider rynku – 

Chrome, który jest używany przez ok. 64% internautów. Jednak i ta przeglądarka 

zapowiedziała pozbycie się zewnętrznych cookies w ciągu 2 lat277. Google dla Chrome’a ma to 

wprowadzić do 2022 roku278.  Można zatem zadać pytanie dotyczące  czy w ciągu dwóch 

najbliższych lat pliki cookies całkowicie znikną? A regulacje ich dotyczące stracą rację bytu? 

Czy po tych technologicznych zmianach będzie można uzyskać pełny dostęp do danych na 

temat zachowania użytkownika, bez konieczności korzystania z plików cookies? 

Analizując jedna kwestię ustawienia przeglądarki, aby umożliwiała ona wyrażenie 

świadomej zgody, nie powinna istnieć możliwość „obejścia” wyboru dokonanego przez 

użytkownika konfigurującego przeglądarkę. W praktyce jednak usunięte pliki cookie mogą 

zostać z łatwością przywrócone za pomocą tzw. plików flash cookie, umożliwiających np. 

operatorowi sieci reklamowej dalsze monitorowanie użytkownika. Dostępność i zastosowanie 

takiej techniki skłania do zakwestionowania możliwości wyrażania świadomej, ważnej                            

i skutecznej zgody za pośrednictwem ustawień przeglądarki. Wyrażona poprzez ustawienia 

przeglądarki zgoda na otrzymywanie pliku cookie w ogóle oznacza, że użytkownicy akceptują 

przyszłe przetwarzanie, potencjalnie nie dysponując żadną wiedzą o przeznaczeniu                                   

i zastosowaniach pliku cookie. Zgoda na otrzymywanie plików cookies w ogóle,  

 
277 https://marketinglink.pl/czy-w-ciagu-2-lat-z-przegladarek-znikna-pliki-cookies/; 
278 https://mobirank.pl/2020/03/25/safari-domyslnie-blokuje-teraz-wszystkie-pliki-cookies-firm-trzecich/ dostęp 

z 24 kwietnia 2021;  

https://mobirank.pl/2020/03/25/safari-domyslnie-blokuje-teraz-wszystkie-pliki-cookies-firm-trzecich/
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umożliwiająca dowolne przetwarzanie w przyszłości, udzielona bez znajomości warunków 

takiego przetwarzania, nie może stanowić ważnej zgody33. W podobny sposób orzekł także 

TSUE.  

Dodatkowa komplikacja wiąże się ze wspomnianym wyżej faktem, że niektóre 

przeglądarki, nadal przekazują informacje z istniejących plików cookie, nawet jeśli 

przeglądarkę skonfigurowano, aby odrzucała (nowe) pliki cookie osób trzecich. Innymi słowy, 

informacje z plików cookie umieszczonych przed skonfigurowaniem przeglądarki, aby 

odrzucała takie pliki, są nadal wysyłane do operatora sieci reklamowej. W rezultacie także pliki 

cookie skonfigurowane jako pochodzące z danej domeny (podczas odwiedzin na pojedynczej 

stronie internetowej, np. wyszukiwarki lub portalu społecznościowego) mogą być nadal 

odczytywane przez taką stronę, kiedy użytkownik odwiedza stronę partnerską wobec pierwszej 

strony internetowej.  W kontekście przekazywania danych eksperci Grupy Roboczej ds. 

Artykułu 29 wyrazili w dniu 25 listopada 2005 r stanowisko w sprawie wspólnej wykładni art. 

26 ust. 1 dyrektywy 95/46/WE, zgodnie z którym waga zgody jako aktu afirmacji wyklucza de 

facto każdy system, w którym osoba, której dotyczą dane miałaby prawo do wyrażenia 

sprzeciwu wobec przekazania danych dopiero po jego dokonaniu: aby przekazanie mogło się 

odbyć, naprawdę musi być wymagana konkretna zgoda na przekazanie. Uzasadnieniem dla 

takiego podejścia są dwa zasadnicze powody. Po pierwsze, użytkownikom ogólnie brakuje 

zrozumienia podstawowych zasad gromadzenia jakichkolwiek danych, ich zastosowań, 

sposobu działania technologii oraz, co ważniejsze, wiedzy, jak i gdzie można się wycofać.  

W związku z tym w praktyce bardzo niewiele osób korzysta z opcji wycofania się, nie dlatego, 

że podejmują świadomą decyzję o zgodzie na reklamę behawioralną, lecz raczej ponieważ nie 

zdają sobie sprawy, że nie korzystając z niej w rzeczywistości wyrażają zgodę. Po drugie, zgoda 

oznacza czynne zaangażowanie osoby, której dotyczą dane przed gromadzeniem  

i przetwarzaniem danych. Mechanizm wycofania się często odnosi się do „braku” reakcji 

osoby, której dotyczą dane po tym, jak takie przetwarzanie już się rozpoczęło. Ponadto taki 

mechanizm nie wiąże się z czynnym zaangażowaniem, wola osoby, której dotyczą dane jest po 

prostu zakładana lub domniemana. W ten sposób nie zostają spełnione wymogi dotyczące 

prawnie skutecznej zgody. Należy w tym zakresie podzielić pogląd Grupy Roboczej ds. 

Artykułu 29 uznała, która uznała, że oparte na plikach cookie mechanizmy wycofania się nie 

zapewniają przeciętnemu użytkownikowi skutecznego środka wyrażenia zgody na 

otrzymywanie choćby reklamy behawioralnej. W tym zakresie nie spełniają one wymogu 

określonego w art. 5 ust. 3 dyrektywy. Mechanizmy uprzedniej akceptacji, wymagające 

aktywnego potwierdzenia ze strony osoby, której dotyczą dane w celu wyrażenia zgody przed 
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wysłaniem pliku cookie do takiej osoby są bardziej zgodne z art. 5 ust. 3. W odniesieniu do 

zgody jako podstawy prawnej dla przetwarzania nadal kwestia ta wymaga analiz choćby  

z powodu jakże rosnącej ilości sytuacji w których stała się ona wymagana. W praktyce art. 7 

dyrektywy 95/46/WE nie zawsze był prawidłowo stosowany, zwłaszcza w kontekście 

Internetu, gdzie zgoda domniemana nie zawsze wiąże się z jednoznaczną zgodą (wymaganą  

w art. 7 lit. a) dyrektywy). Zapewnienie  osobom, których dane dotyczą silniejszego głosu  

„ex ante”, przed przetworzeniem ich danych przez innych, wymaga jednak wyraźnej zgody  

(a zatem akceptacji) w odniesieniu do wszelkiego przetwarzania na podstawie zgody35. Eksperci 

Grupy Roboczej ds. Artykułu 2936 zalecili użycie specjalnych komunikatów, przypadku plików 

cookie, użytkownik powinien być powiadamiany, gdy taki plik ma zostać otrzymany, 

przechowywany lub wysłany. Komunikat powinien określać, w ogólnie zrozumiałym języku, 

jakie informacje mają być przechowywane w pliku cookie, w jakim celu, a także o okresie 

ważności pliku cookie.” Po otrzymaniu takich informacji osoba, której dotyczą dane powinna 

mieć możliwość określenia, czy chce, aby stworzono jej profil do celów reklamy behawioralnej. 

Świadoma problemów praktycznych dotyczących zgody Grupy Roboczej ds. Artykułu 29 

sformułowała nawet pewne postulaty de lege ferenda. W szczególności poszukując odpowiedzi 

na pytanie, czy zgoda jest konieczna za każdym razem, kiedy plik cookie jest odczytywany do 

celów wyświetlania np. ukierunkowanych reklam.  Wskazano na treść motywu 25 dyrektywy 

o prywatności („prawo do odmowy (plików cookie), może być oferowane jednorazowo dla 

różnego rodzaju narzędzi instalowanych w terminalu użytkownika w trakcie kolejnych 

połączeń”), zgodnie z którym akceptację pliku cookie przez użytkownika można uznać za 

ważną nie tylko w odniesieniu do wysłania takiego pliku, ale także w odniesieniu do 

późniejszego gromadzenia danych za jego pomocą. Innymi słowy, uzyskana zgoda na 

umieszczenie pliku cookie i użycie informacji do celów wysyłania ukierunkowanych reklam 

obejmowałaby wszystkie kolejne „odczyty” pliku cookie mające miejsce za każdym razem, 

kiedy użytkownik odwiedza stronę internetową partnera operatora sieci reklamowej, który 

pierwotnie umieścił plik cookie. Zważywszy jednak, że i) ta praktyka oznaczałaby zgodę osób 

fizycznych na monitorowanie ich „raz na zawsze,”, oraz ii) osoby fizyczne mogą po prostu 

„zapomnieć”, że np. rok wcześniej zgodziły się na monitorowanie, grupa robocza uznała, że 

konieczne byłoby wprowadzenie pewnych zabezpieczeń. Zaproponowano działania  

w następujących trzech kierunkach:  

1) Po pierwsze, ograniczenie zakresu czasowego zgody. Zgoda na monitorowanie nie 

powinna być udzielana „na zawsze”, lecz powinna być ważna przez czas ograniczony, 

np. przez rok. Po tym okresie operatorzy np. sieci reklamowych musieliby uzyskać 
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nową zgodę. Ten cel można by osiągnąć, gdyby pliki cookie miały ograniczony okres 

ważności od momentu ich umieszczenia w urządzeniu końcowym osoby, której dotyczą 

dane (a data jej upływu nie powinna być przesuwana).  

2) Po drugie, zagrożenia wspomniane powyżej zostałyby dodatkowo zminimalizowane za 

pomocą uzupełniających praktyk informacyjnych.  

3) Po trzecie, dobrowolnie udzieloną zgodę można zawsze cofnąć. Osoby, których dane 

dotyczą powinny mieć możliwość łatwego cofnięcia zgody na monitorowanie do celów 

wyświetlania reklamy behawioralnej. Pod tym względem zasadnicze znaczenie ma 

potrzeba zapewnienia jasnej informacji o tej możliwości oraz o sposobach skorzystania 

z niej.  

 

Jak dotąd żaden z powyższych tych postulatów nie został uwzględniony poprzez dokonanie 

odpowiednych zmian w przepisach dyrektywy, jak również w nowoprojektowanych 

regulacjach w tym obszarze.  

 

3.2. Europejski kodeks łączności elektronicznej 

 

Trudno jest też nie polemizować z tezą, że bez plików cookie Internet byłby dużo bardziej 

bałaganiarski i denerwujący, ponieważ ludzie nie mogą po prostu pamiętać wszystkich haseł 

przez cały czas, stąd być może próba dookreślenia plików cookies, które nie wymagają zgody, 

ale wraz z tym pozytywnym efektem mamy do czynienia na szeroką skalę z sytuacją w której 

pliki cookies pozwalają również innym witrynom i reklamodawcom śledzić użytkowników 

nawet bez ich wiedzy279. Jak wskazano w motywach dyrektywy o prywatności poufność 

komunikacji jest zagwarantowana zgodnie z międzynarodowymi instrumentami dotyczącymi 

praw człowieka, w szczególności zgodnie z EKPC oraz z konstytucjami Państw 

Członkowskich.  W publicznych sieciach łączności we Wspólnocie wprowadza się obecnie 

nowe zaawansowane technologie cyfrowe, które uzasadniają wprowadzenie szczególnych 

wymagań dotyczących ochrony danych osobowych i prywatności użytkownika. Rozwój 

społeczeństwa informacyjnego charakteryzuje się niemal ciągłym wprowadzeniem nowych 

usług łączności elektronicznej. Jednak pomyślny transgraniczny rozwój takich usług jest 

częściowo uzależniony od pewności użytkowników, że ich prywatność nie będzie zagrożona. 

Jak wskazano powyżej do kwestii cookies odnosi się wyłącznie art. 5 dyrektywy 2002/58/WE, 

 
279 https://www.digitalinformationworld.com/2020/06/you-better-get-used-to-the-name-tracking-beacons-

instead-of-cookies.html 
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który kompleksowo dotyczy poufności komunikacji. Niemniej ust. 1 i 2 art. 5 dyrektywy 

dotyczą innej kwestii, a mianowicie rejestrowania komunikatów. Zgodnie z pierwszym z nich 

Państwa Członkowskie zapewniają, poprzez ustawodawstwo krajowe, poufność komunikacji                  

i związanych z nią danych o ruchu za pośrednictwem publicznie dostępnej sieci łączności                         

i publicznie dostępnych usług łączności elektronicznej. W szczególności zakazują słuchania, 

nagrywania, przechowywania lub innych rodzajów przejęcia lub nadzoru komunikatu                               

i związanych z nim danych o ruchu przez osoby inne niż użytkownicy, bez zgody 

zainteresowanych użytkowników, z wyjątkiem upoważnienia zgodnego z art. 15 ust. 1. 

Niniejszy ustęp nie zabrania technicznego przechowywania, które jest niezbędne do 

przekazania komunikatu bez uszczerbku dla zasady poufności. Zgodnie z przeczeniem TSUE 

zagwarantowana w art. 5 ust. 1 dyrektywy 2002/58 ochrona poufności łączności elektronicznej 

i związanych z nimi danych dotyczących ruchu znajduje bowiem zastosowanie do środków 

stosowanych przez podmioty inne niż użytkownicy, niezależnie od tego, czy są to podmioty 

prywatne, czy też państwowe. Jak potwierdza motyw 21 tej dyrektywy, ma ona na celu 

uniemożliwienie każdego niedozwolonego „dostępu” do komunikatów, włączając w to „dane 

związane z tego rodzaju komunikatem”, w celu ochrony poufności łączności elektronicznej280. 

W ust. 2 wskazano wyjątek od zakazu poprzez wskazanie, że nie dotyczy to jakichkolwiek 

przypadków prawnie dozwolonego rejestrowania komunikatów i związanych z nimi danych               

o ruchu stosowanego w zgodnej z prawem praktyce handlowej do celów zapewnienia dowodów 

transakcji handlowej lub do celów łączności w działalności handlowej.  

Uregulowania prawne cookies zawarte są w kolejnym ust. 3. Podkreślenia wymaga, że                  

w przepisie tym mowa jest o korzystanie z sieci łączności elektronicznej, niemniej prawodawca 

unijny poczynił zastrzeżenie, że nie stanowi to przeszkody dla technicznego przechowywania 

danych lub dostępu do danych jedynie w celu wykonania lub ułatwiania transmisji komunikatu 

za pośrednictwem sieci łączności elektronicznej lub gdy jest to szczególnie niezbędne w celu 

dostarczania usługi społeczeństwa informacyjnego, wyraźnie zażądanej przez abonenta lub 

użytkownika. Zatem w tym samym przepisie operuje się dwoma pojęciami korzystaniem z sieci 

łączności elektronicznej oraz usługą społeczeństwa informacyjnego. Istotne znaczenie dla tego 

przepisu odgrywa również pojęcie użytkownika zdefiniowane w art. 2 lit. a dyrektywy, zgodnie 

 

280 Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 21 grudnia 2016 r. Tele2 Sverige AB przeciwko Post- och 

telestyrelsen Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Kammarrätten i Stockholm, 

Sprawa C-203/15, dostęp z : https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-203/15&language=pl 

 

https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-203/15&language=pl
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z którym: "użytkownik" oznacza każdą osobę fizyczną korzystającą z publicznie dostępnych 

usług łączności elektronicznej, do celów prywatnych lub handlowych, niekoniecznie na 

podstawie abonamentu za te usługi. 

Wracając jednak do kategorii usług, na uwagę zwraca fakt posłużenia się w tym przepisie 

terminem usługi społeczeństwa informacyjnego. Rodzi to swego rodzaju implikacje, gdyż 

podążając za poglądem doktryny,  z którym należy się w pełni zgodzić, usługi świadczone 

drogą elektroniczną, mimo szybkiego i globalnego rozwoju, nie zostały jeszcze wystarczająco 

uregulowane prawnie, a polska ustawa o świadczeniu usług elektronicznych, będąca 

implementacją dyrektywy o handlu elektronicznym stanowi jedynie wstęp w ustalaniu reguł 

rządzących przestrzenią internetową281. Według S. Stanisławskiej-Kloc celowe stało się 

wprowadzenie pewnego ogólnego, ramowego uregulowania w zakresie najistotniejszych 

aspektów świadczenia usług w Internecie282. Zważywszy, że w prawie traktatowym UE nie 

istnieją regulacje dotyczące usług społeczeństwa informacyjnego, a w konsekwencji organy UE 

nie zostały wyposażone w kompetencję do stanowienia norm prawa powszechnie 

obowiązującego w dziedzinie prawa nowych technologii komunikacyjnych, prawodawca 

unijny – chcąc zrealizować cele dyrektywy 2003/31/WE – zastosował metodę koordynacji 

przepisów prawa unijnego, pozostawiając państwom członkowskim swobodę w zakresie metod 

jej implementacji283. Zgodnie z art. 1 ust. 2 dyrektywy obejmuje ona przepisy w sprawie usług 

społeczeństwa informacyjnego odnoszące się do rynku wewnętrznego, siedzib usługodawców, 

informacji handlowych, umów zawieranych drogą elektroniczną, odpowiedzialności 

pośredników, kodeksów postępowania, pozasądowych dróg rozstrzygania sporów, 

dochodzenia praw przed sądem oraz współpracy między państwami członkowskimi, 

zmierzając do zbliżenia ich ustawodawstwa we wskazanym zakresie284. Zważywszy na 

charakter usług społeczeństwa informacyjnego, które nie zawsze są zamawiane i wykonywane 

drogą elektroniczną (niekiedy bowiem tylko jeden z etapów następuje z wykorzystaniem 

środków komunikacji elektronicznej), w literaturze proponuje się dokonanie podziału tych 

usług na trzy kategorie: 

1) usługi zamawiane i wykonywane drogą elektroniczną (np. sprzedaż treści cyfrowych); 

 
281 K. Chałubińska-Jentkiewicz, J. Taczkowska-Olszewska, Świadczenie usług drogą elektroniczną. Komentarz, 

Warszawa 2019; 
282 S. Stanisławska-Kloc, Świadczenie usług drogą elektroniczną - aspekty konsumenckie, w: E. Nowińska,  

P. Cybula (red.), Europejskie prawo konsumenckie a prawo polskie, Kraków 2005, s. 250; 
283 K. Chałubińska-Jentkiewicz, J. Taczkowska-Olszewska, Świadczenie usług…kom. 3 do art. 1; 
284 K. Chałubińska-Jentkiewicz, J. Taczkowska-Olszewska, Świadczenie usług…kom. 7 do art. 1; 
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2) usługi zamawiane drogą elektroniczną, a wykonywane drogą tradycyjną (sprzedaż 

towarów mających materialny substrat); 

3) usługi wykonywane drogą elektroniczną (np. usługi dostępu do Internetu285). 

 

Wszystkie wymienione usługi, pomimo zauważalnych odmienności, mają charakter usług 

społeczeństwa informacyjnego. Zasady i sposób ich świadczenia zostały uregulowane w drodze 

nowelizacji istniejących rozwiązań, jak również derogowanie niektórych przepisów, a także 

poprzez stanowienie nowych aktów prawnych286. Wydaje się jednak, że w przypadku cookies 

regulacja art. 5 ust. 3 dyrektywy powinna mieć zastosowanie nie tylko w przypadku 

korszystania z łączności elektronicznej, ale także usług społeczeństwa informacyjnego. 

Artykuł 5 ust. 3 stanowi, że użytkownikowi należy  udzielić informacji „zgodnie                          

z dyrektywą 95/46/WE, między innymi o celach przetwarzania. Udzielania takich informacji 

dotyczył nieobowiązujący już art. 10 dyrektywy 95/46/WE39. Z omawianego wcześniej 

stanowiska Grupy Roboczej ds. Artykułu 29 wynika, że w odniesieniu do reklamy 

behawioralnej osoby, których dane dotyczą powinny być informowane, między innymi,                         

o tożsamości operatora sieci reklamowej oraz o celach przetwarzania. Osoba, której dotyczą 

dane powinna zostać jasno poinformowana, że plik cookie umożliwi operatorowi sieci 

reklamowej gromadzenie informacji o wizytach na innych stronach internetowych, reklamach, 

które wyświetlono takiej osobie, na które kliknęła, o czasie itd. W odniesieniu do sposobu 

udzielenia tej informacji, motyw 25 wymaga, aby był on „jak najbardziej przyjazny dla 

użytkownika”. Eksperci podnieśli, że udzielenie minimalnych informacji bezpośrednio na 

ekranie, z zapewnieniem interaktywności, dobrej widoczności i zrozumiałości byłoby 

najskuteczniejszym sposobem zachowania zgodności ze wspomnianą zasadą40. Ważne jest, aby 

informacje były łatwo dostępne i dobrze widoczne. Informacje o znaczeniu zasadniczym nie 

mogą być ukryte w ogólnych warunkach świadczenia usług lub oświadczeniach dotyczących 

prywatności. Kolejna istotna kwestia to kto powinien udzielać informacji – czy powinien to 

robić wydawca, czy operator sieci reklamowej, czy też obaj? Wynikiem powinno być 

zapewnienie osobom, których dane dotyczą łatwo dostępnych i dobrze widocznych informacji. 

Zgodnie z art. 5 ust. 3 dyrektywy obowiązek udzielenia niezbędnych informacji i uzyskiwania 

zgody osoby, której dotyczą dane spoczywa ostatecznie na podmiocie wysyłającym                                   

i odczytującym plik cookie. W większości przypadków jest to operator sieci reklamowej. Jeżeli 

 
285 zob. P. Polański, Europejskie prawo handlu elektronicznego. Mechanizm regulacji usług społeczeństwa 

informacyjnego, Warszawa 2014 s. 98;  
286 K. Chałubińska-Jentkiewicz, J. Taczkowska-Olszewska, Świadczenie usług…kom. 8 do art. 1 
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wydawcy są wspólnymi administratorami danych, na przykład gdy przekazują operatorom sieci 

reklamowych bezpośrednio identyfikowalne informacje, są oni również  zobowiązani do 

udzielania osobom, których dane dotyczą informacji o przetwarzaniu danych przez osoby 

trzecie. Ponadto, jak zaznaczono powyżej w sekcji 3.3, wydawcy ponoszą wspólnie                                  

z operatorami sieci reklamowych pewną odpowiedzialność za przetwarzanie danych 

odbywające się w kontekście wyświetlania reklamy behawioralnej. Dokładniej rzecz ujmując, 

odpowiedzialność ta obejmuje pierwszy etap przetwarzania, tj. przekazanie adresu IP 

operatorowi sieci reklamowej, które odbywa się, kiedy osoba fizyczna odwiedza strony 

internetowe wydawców i zostaje przekierowana na stronę internetową operatora sieci 

reklamowej. Ze względu na tę odpowiedzialność wydawcy mają pewne obowiązki w stosunku 

do osób, których dane dotyczą, głównie wynikające z dyrektywy 95/46/WE41. wydawcy są 

zobowiązani do udzielania osobom, których dane dotyczą informacji o przetwarzaniu danych 

odbywającym się w wyniku przekierowania ich przeglądarki, jak również o celach, do których 

dane zostaną później użyte przez operatorów sieci reklamowych. Informacje powinny odnosić 

się nie tylko do przekazania adresu IP do celów wyświetlania reklam, ale także do dalszego 

przetwarzania prowadzonego przez operatorów sieci reklamowych, w tym do konfiguracji 

plików cookies. Specjalne kategorie danych takie jak dane osobowe ujawniające pochodzenie 

rasowe lub etniczne, opinie polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność 

do związków zawodowych, jak również dane dotyczące zdrowia i życia seksualnego uważa się 

za szczególnie chronione. Eksperci Grupy słusznie podkreślili, że stanowi to poważne 

zagrożenie dla danych osobowych osób fizycznych, jeśli tego typu informacje zostaną użyte do 

celów wyświetlania reklamy behawioralnej. Wszelkie określanie grup docelowych osób, 

których dane dotyczą na podstawie informacji szczególnie chronionych stwarza pole do 

nadużyć. Ponadto biorąc pod uwagę charakter takich informacji i potencjalne niezręczne 

sytuacje, jakie mogą wystąpić w przypadku otrzymania przez osobę fizyczną reklamy 

ujawniającej, przykładowo, jej preferencje seksualne bądź działalność polityczną, należy 

unikać oferowania/stosowania kategorii zainteresowań ujawniających dane szczególnie 

chronione. Jeśli jednak operatorzy sieci reklamowych oferują i stosują kategorie zainteresowań 

ujawniające informacje szczególnie chronione, muszą przestrzegać przepisów o ochronie 

danych osobowych. Na przykład jeśli operator sieci reklamowej przetwarza dane o zachowaniu 

osoby fizycznej w celu zakwalifikowania jej do kategorii zainteresowań określającej 

szczególną preferencję seksualną, to przetwarza dane szczególnie chronione. Wspomniany 

artykuł zabrania przetwarzania danych szczególnie chronionych poza pewnymi określonymi 

okolicznościami. W tym kontekście jedyną dostępną podstawą prawną uzasadniającą 
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przetwarzanie byłaby wyraźna, odrębna uprzednia akceptacja. Wymóg uzyskania odrębnej, 

aktywnie wyrażonej zgody osoby, której dotyczą dane oznacza, że mechanizm wycofania się 

w żadnym przypadku nie spełnia wymogów prawa. Ponadto takiej zgody nie można uzyskać 

za pomocą ustawień przeglądarki. Aby zgodnie z prawem gromadzić i przetwarzać tego typu 

informacje, operatorzy sieci reklamowych musieliby stworzyć mechanizmy uzyskiwania 

wyraźnej uprzedniej zgody, odrębnej od innej zgody, uzyskanej w odniesieniu do przetwarzania 

w ogóle. Ponadto regulacje dotyczące ochrony danych osobowych wymagają usunięcia danych, 

kiedy nie są już potrzebne do celu do którego je zgromadzono (zasada ograniczenia 

czasowego). Zgodność z tą zasadą wymaga ograniczenia przechowywania informacji.                          

W związku z tym postulowano by przedsiębiorstwa musiały określać ramy czasowe 

przechowywania danych i stosować się do nich. Zgodnie z powyższym informacje                                    

o zachowaniu  użytkowników muszą zostać usunięte, jeśli nie są już potrzebne do celów 

rozwoju profilu. Nieograniczone czasowo lub nadmiernie długie okresy zatrzymania są 

niezgodne z prawem ochrony danych osobowych. Grupa Robocza ds. Artykułu 29 

zaobserwowała, że okresy przechowywania przez poszczególnych głównych operatorów sieci 

reklamowych są zróżnicowane, przy czym w przypadku niektórych przedsiębiorstw są one 

nieograniczone czasowo, podczas gdy inne ograniczają okres przechowywania do trzech 

miesięcy. Administratorzy danych powinni umożliwić osobom fizycznym, których dane 

podlegają przetwarzaniu korzystanie z prawa wglądu w swoje dane, ich sprostowania, usunięcia 

i z prawa sprzeciwu, zgodnie z wówczas obowiązującymi art. 12 i 14 dyrektywy 95/46/WE,                

a obecnie RODO. Artykuł 17 dyrektywy nakładał na administratorów danych                                              

i przetwarzających obowiązek podjęcia środków technicznych i organizacyjnych w celu 

ochrony danych osobowych przed przypadkowym lub nielegalnym zniszczeniem, utratą, 

ujawnieniem oraz z innymi formami bezprawnego przetwarzania. Już wówczas 

identyfikowano, że wywiązanie się z obowiązków w zakresie bezpieczeństwa będzie wymagać 

od operatorów sieci reklamowych wdrożenia nowoczesnych środków technicznych                                  

i organizacyjnych w celu zagwarantowania bezpieczeństwa i poufności informacji, jednak 

wydaje się że tak się nie stało. Ponadto, jeśli dane są przekazywane poza UE, np. na serwery 

zlokalizowane w państwach trzecich, operatorzy sieci reklamowych muszą zapewnić zgodność 

z przepisami dotyczącymi przekazywania danych osobowych do państw trzecich. Powyższe 

zasady  wydaje się, że w pełni powiiny mieć zastosowanie także w odniesieniu do cookies, 

jednak na przestrzeni wielu lat nie przyjęły żadnej formy regulacji prawnych, a przepis 

dyrektywy nie ustanawia, żadnego limitu czasowego jeśli chodzi o dostęp do danych 

znajdujących się w terminalu użytkownika.  
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W literaturze wskazuje się na trzy główne obszary poddane harmonizacji w sferze 

normowania aspektów funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego w państwach 

członkowskich, tj.: 

1) świadczenie usług przez Internet; 

2) własność intelektualną oraz 

3) prawo do prywatności287. 

 

Wszystkie te obszary zmieniają się niezwykle dynamicznie, stąd bardzo trudno 

prawodawcy odpowiadać na te zmiany. Dyrektywa 2002/58/WE bez wątpienia wymaga zmian 

od dawna.  Dodatkowo mamy do czynienia z równoczesnym stosowaniem przepisów RODO 

co nieraz powoduje istotne problemy interpretacyjne. Taka sytuacja ma miejsce jeśli chodzi  

o podstawy prawne stosowania cookies, poprzez które często dochodzi do zbierania danych 

osobowych, a z których korzystanie uregulowane jest również w szczególnych przepisach  

o e-prywatności288. 

W okresie po uchwaleniu i wejściu w życie RODO oczekiwano na odpowiednie 

dostosowanie przepisów o ochronie danych w dziedzinie łączności elektronicznej. 

Równocześnie bowiem z przygotowaniami do zastosowania RODO trwały prace w 2017 r. nad 

projektem rozporządzenia o e-prywatności, które miało zgodnie z pierwotnym projektem wejść 

w życie 25.5.2018 r. i zastąpić dyrektywę 2002/58/WE. Terminu tego prawodawcy unijnemu 

nie udało się jednak dotrzymać289.  Przyjmuje się zatem, że urządzenia końcowe służące do 

(tele)komunikacji oraz zgromadzone w nich informacje podlegają ochronie jako część sfery 

prywatnej.290. Implikacje takiego stanu są dość istotne, albowiem w zakresie, w jakim 

identyfikator cookie zostanie uznany za daną osobową, zasady dopuszczalnego przetwarzania 

tych informacji określają przepisy RODO. Dotyczy to zarówno śledzenia aktywności 

użytkownika w sieci, jak i wykorzystywania pozyskanych w ten sposób informacji o nim.   

Prace nad wskazaną powyżej nową regulacją trwają już niezmiernie długo, chociaż 

podkreślić trzeba fakt, iż już w lipcu 2011 r. w publicznym wystąpieniu na temat konsekwencji 

internetowej reklamy behawioralnej na stronach internetowych w oparciu o szeroko zakrojone 

śledzenie zachowań konsumentów w Internecie, EIOD wezwał Komisję Europejską do 

 
287 K. Chałubińska-Jentkiewicz, J. Taczkowska-Olszewska, Świadczenie usług…kom. 12 do art. 1 
288 X. Konarski, Podstawy prawne korzystania…; 
289 S. Piątek, Pseudonimizacja danych osobowych pochodzących z łączności elektroniczne, w: K. Czaplicki, G. 

Szpor (red.), Internet. Przetwarzanie danych osobowych, Warszawa 2019; 
290 Tamże; 
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zapewnienia pełnego przestrzeganie art. 5 ust. 3 dyrektywy 2002/58/WE291.  Zrewidowana                

w 2009 r. dyrektywa musiała zostać wdrożona do prawa krajowego do 25 maja 2011 r. a więc 

zdecydowana o dość długi czasie na implementację tego przepisu do krajowych porządków 

prawnych. Niosło to za sobą określone konsekwencje, gdyż do 2009 r. Art. 5 ust. 3 dyrektywy 

wymagał jedynie, aby użytkownicy mieli prawo do odmowy śledzenia online, a więc prawo 

zgłoszenia sprzeciwu (opt- out), zaś po 2009 zgoda powinna była być udzielona uprzednio (opt 

– in). Nowy wymóg wyrażenia zgody przez użytkownika jest nadal kwestionowany w dużej 

części społeczności reklamowej online, jednak prawo krajowe w państwach członkowskich, 

które wdrożyły dyrektywę, jest obecnie oparte na nowym wymogu zgody. W czerwcu 2011 r. 

w Brukseli, wiceprzewodnicząca Komisji Neelie Kroes, odpowiedzialna za agendę cyfrową 

UE, z zadowoleniem przyjęła także przyjęcie przez stowarzyszenia reklamowe EASA i IAB 

Europe zalecenia w sprawie najlepszych praktyk i ram dotyczących reklamy behawioralnej. 

Podczas tego samego wydarzenia wyraziła poparcie dla amerykańskiej inicjatywy „nie śledź”. 

Mimo takich inicjatyw samoregulacyjnych stwierdzić jednak należy, że od tamtego czasu 

niewiele jednak w tym obszarze uległo zmianie.  

W dniu 17 grudnia 2018 r. w Dzienniku Urzędowym UE (L321) opublikowana została 

nowa dyrektywa ustanawiająca EKŁE. Termin wdrożenia zapisów dyrektywy do systemów 

prawnych państw członkowskich UE upłynął 21 grudnia 2020 r., jednak w Polsce dyrektywa 

nie została dotąd implementowana. Na uwagę zasługuje szczególnie motyw 16 EKŁE,                             

w którym prawodawca unijny zajął stanowisko, że w zakres definicji usługi łączności 

elektronicznej, usługa zazwyczaj musi być świadczona w zamian za wynagrodzenie. 

W gospodarce cyfrowej uczestnicy rynku coraz częściej uznają, że informacje 

o użytkownikach mają wartość pieniężną. Usługi łączności elektronicznej są często świadczone 

na rzecz użytkownika końcowego nie tylko w zamian za świadczenie pieniężne, ale coraz 

częściej i w szczególności w zamian za dostarczenie danych osobowych lub innych danych. 

Pojęcie wynagrodzenia powinno zatem obejmować sytuacje, gdy dostawca usług prosi o dane 

osobowe w rozumieniu rozporządzenia (UE) 2016/679 lub inne dane, a użytkownik końcowy 

świadomie, pośrednio lub bezpośrednio, udostępnia dostawcy usług takie dane. Powinno ono 

również obejmować przypadki, gdy użytkownik końcowy zezwala na dostęp do informacji, 

choć ich aktywnie nie udostępnia, takich jak dane osobowe, w tym adres IP, lub inne 

automatycznie generowane informacje, takie jak dane gromadzone i przekazywane przez pliki 

 
291 https://edps.europa.eu/press-publications/press-news/press-releases/2011/edps-calls-european-commission-

ensure-safeguards_en; 
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cookie (w wersji angielskiej zapis ten jednak brzmi information collected and transmitted by  

a cookie). Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (zwanym 

dalej „Trybunałem”) w sprawie art. 57 TFUE292 wynagrodzenie w rozumieniu Traktatu istnieje 

również wówczas, gdy dostawca usług otrzymuje zapłatę od strony trzeciej, a nie od 

usługobiorcy. Pojęcie wynagrodzenia powinno zatem obejmować również sytuacje, gdy 

użytkownik końcowy jest wystawiony na działanie reklamy jako warunku uzyskania dostępu 

do usługi, lub sytuacje, gdy dostawca usług uzyskuje korzyść pieniężną z danych osobowych, 

które zgromadził zgodnie z RODO. Ale poza tym jednym motywem EKŁE nie odnosi się do 

problematyki cookies Warto podkreślić, że dyrektywa ustanawiająca EKŁE zastępuje aż cztery 

inne dyrektywy stanowiące tzw. pakiet dyrektyw łączności elektronicznej (dyrektywę                             

o dostępie 2002/19/WE, dyrektywę o zezwoleniach 2002/20/WE, dyrektywę ramową 

2002/21/WE oraz dyrektywę o usłudze powszechnej 2002/22/WE), nie objęła jednak swoim 

zakresem dyrektywy 2002/58/WE. 

  

3.3. Zasady i warunki legalnego instalowania oprogramowania na urządzeniach 

użytkowników w ustawie – Prawo telekomunikacyjne  i ustawie o 

świadczeniu usług drogę elektroniczną  

 

Przepisy prawa telekomunikacyjnego zarówno przed nowelizacją jak i po niej (w związku 

z koniecznością implementacji zmiany dyrektywy 2002/58/WE z 2009 r. ) nie posługują się 

terminem „cookie” ani jego polskim odpowiednikiem „ciasteczko”. Natomiast w praktyce na 

polskich stronach www używa się praktycznie na szeroką skalę terminu „cookies”293 co można 

łatwo stwierdzić odwiedzając jakąkolwiek stronę www. 

Fundamentalnym pytaniem także dla polskiego prawodawcy jakie winno leżeć u podstaw 

rozważań co do prawnego uregulowania plików cookies jest to co mają one wspólnego  

z prywatnością? Z praktycznego punktu widzenia można wskazać na praktyki jakie stosują 

witryny internetowe. Przykładowo Monster używa plików cookie do identyfikacji osoby, która 

została zablokowana na forach z powodu naruszenia warunków użytkowania294. Niektóre 

witryny internetowe używają plików cookie stron trzecich do śledzenia ruchu przychodzącego 

do ich witryny z reklam umieszczanych w innych witrynach. Chociaż informacje zbierane przez 

 
292 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 26 kwietnia 1988 r., Bond van Adverteerders i inni przeciwko 

państwu niderlandzkiemu, C-352/85, ECLI: EU:C:1988:196. 
293 P. Brzeziński, Z. Czarnik, Z. Łaganowska. A. Mednis, S. Piątek, M. Rogalski, M. Wach, Nowela listopadowa 

prawa telekomunikacyjnego … s. 108 
294 https://www.monster.com/career-advice/article/cookies-and-web-beacons; 
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te pliki cookie są anonimowe, można w rezultacie otrzymać plik cookie na swoim dysku 

twardym z witryny, której nigdy użytkownik nie odwiedzał. Można postawić tezę, że w Polsce 

znajomość internetowych plików cookies często ogranicza się do przycisku „akceptuj”, który 

bez zastanowienia użytkownik za każdym razem, gdy wchodzimy na nową stronę www.  

Konsekwencją takiej akceptacji jest z reguły to, że first-party cookie - krótki tekst zapisywany 

na komputerze użytkownika - powstaje na odwiedzonej przez niego domenie. Na przykład 

jeżeli wejdziemy na stronę www.imrg.org, to każde cookie ze strony imrg.org można określić 

właśnie jako first-party cookie. A jeśli na tej samej stronie internetowej cookie zostanie 

zapisane przez znacznik wtyczki lub znacznik analityczny, w ramach jego własnej domeny, to 

taki plik nazwiemy third-party cookie. Na przykład jeśli użytkownik wejdzie na stronę 

www.imrg.org, a wtyczka Facebooka zapisze u niego cookie, domeną będzie facebook.com, 

który w stosunku do imrg.org jest stroną trzecią295. Przepisy znowelizowanej dyrektywy 

2002/58/WE zostały transponowane do polskiego systemu prawnego w dwóch aktach 

prawnych. W art. 173 PrTelekom w związku z art. 6 ust. 2 ŚwUsłElekU. Takie rozwiązanie 

rodzi jednak szereg problemów zarówno prawnej jak i praktycznej. 

W uzasadnieniu rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo 

telekomunikacyjne296 oraz niektórych innych ustaw podkreślono w szczególności, że na skutek 

zmian w dyrektywie dokonano zmiany w przedmiocie sposobu wyrażania przez abonenta lub 

użytkownika końcowego jego woli (z tzw. opcji opt-out na opcję opt-in). Zastąpiona została 

możliwość wyrażenia sprzeciwu – obowiązkiem uzyskania uprzedniej zgody zgodnie zresztą  

z celem dyrektywy. Ponadto w celu zapewnienia spójności brzmienia art. 173  ustawy - Prawo 

telekomunikacyjne z art. 174 pkt 1, zgodnie z którym zgoda nie może być domniemana lub 

dorozumiana z oświadczenia woli innej treści zaproponowano wprowadzenie kompleksowej 

zmiany regulującej możliwość wyrażenia zgody przez abonenta lub użytkownika końcowego 

za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu końcowym lub 

konfiguracji usługi. Doprecyzowaniu uległy także obowiązki informacyjne w art. 173 ust. 1 pkt 

1, w szczególności poprzez obowiązek informowania abonenta lub użytkownika końcowego 

m.in. o celach przechowywania danych oraz w szczególności o możliwości określenia przez 

abonenta lub użytkownika końcowego warunków przetwarzania danych za pomocą ustawień 

oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego urządzeniu końcowym lub 

za pomocą konfiguracji samej usługi. Celem tej zmiany było zaprezentowanie, w sposób łatwy 

 
295 https://www.tradedoubler.com/pl/blog/rola-trackingu-opartego-o-first-party-cookies-w-marketingu-

afiliacyjnym/; 
296 http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/druk.xsp?nr=627; 
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i przejrzysty, informacji pozwalających abonentowi lub użytkownikowi końcowemu na 

podjęcie decyzji co do możliwości wprowadzenia i uzyskiwania dostępu do wprowadzonych 

już informacji przez usługodawcę danych. Projektodawca  uzasadnił także, że zwiększenie 

obowiązków informacyjnych jest niezbędne, z uwagi na fakt, iż w chwili obecnej brak jest na 

rynku przeglądarek internetowych produktów, których konfiguracja gwarantuje pełną kontrolę 

warunków przetwarzania przez usługodawców danych. Z tego powodu, oprócz możliwości 

konfiguracji zainstalowanego oprogramowania (przeglądarki), podmioty dokonujące 

czynności, o których mowa w art. 173 ust. 1, powinny poinformować o możliwości określenia 

warunków przetwarzania danych za pomocą konfiguracji usługi (czyli np. za pomocą 

funkcjonalności oferowanej przez stronę internetową usługodawcy). Regulacja miała 

doprowadzić do oferowania przez usługodawców abonentom lub użytkownikom końcowym 

właśnie takich rozwiązań, które umożliwią po pierwsze łatwą, przyjazną, zrozumiałą i pełną 

prezentację informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1, a po drugie – możliwie najpełniejszą 

kontrolę nad warunkami przetwarzania danych.  

Zgodnie z przepisami znowelizowanej dyrektywy udzielenie informacji oraz uzyskanie 

zgody, o których mowa w ust. 1 art. 173, powinno nastąpić przed wprowadzeniem 

i rozpoczęciem przetwarzania danych. Uzupełnieniem tej zmiany miał być art. 6 pkt 2 

ŚwUsłElekU, zgodnie  z którym usługodawca jest obowiązany zapewnić usługobiorcy stały 

dostęp do aktualnej informacji o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących 

składnikiem treści usługi, wprowadzanych przez usługodawców do systemu 

teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca. W ocenie polskiego prawodawcy 

pożądanym było stworzenie takiej sytuacji, w której abonent lub użytkownik końcowy 

korzystający z usługi, ma możliwość z jednej strony ciągłego i łatwego dostępu do informacji 

wymaganych przepisem art. 173 ust. 1 pkt 1 PrTelekom oraz art. 6 pkt 2 ŚwUsłElekU,  

a z drugiej – stałej możliwości wpływu na warunki przetwarzania danych, nie tylko za pomocą 

ustawień przeglądarki, ale również konfiguracji samej usługi. W motywie 20 preambuły 

dyrektywy 2002/58/WE podkreślono, iż w razie potrzeby dostawcy usług powinni podjąć, wraz 

z dostawcą sieci, właściwe środki w celu zagwarantowania bezpieczeństwa świadczonych 

usług oraz poinformować abonentów o szczególnym ryzyku naruszenia bezpieczeństwa sieci. 

Tego rodzaju zagrożenia mogą pojawiać się w przypadku usług łączności elektronicznej 

świadczonych za pomocą otwartej sieci, takiej jak Internet297. ZE szczególną uwagą należy 

przyjrzeć się problematyce odpowiedzialności dostawców usług (service providers). W tym 

 
297 K. Chałubińska-Jentkiewicz, J. Taczkowska-Olszewska, Świadczenie usług drogą elektroniczną. Komentarz, 

Warszawa 2019 

https://pulpit.uksw.edu.pl/go/sip.legalis.pl~ssl/document-view.seam?documentId=mfrxilrvgaytgmzqgiya&refSource=hyplink
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celu konieczne jest odniesienie się do regulacji u.ś.u.d.e, a zwłaszcza do regulacji art. 12–15. 

U.ś.u.d.e. nie zawiera regulacji dotyczącej odpowiedzialności dostawców usług internetowych, 

a jedynie reguluje odpowiedzialność od strony negatywnej, wskazując sytuacje, w których 

dostawcy usług są od niej wyłączeni. Wyłączenie dotyczy odpowiedzialności o charakterze 

cywilnym, karnym, jak również administracyjnej298 

Przepis art. 174 PrTelekom określa warunki prawidłowo uzyskanej zgody abonenta lub 

użytkownika końcowego, w szczególności iż zgoda nie może być domniemana lub 

dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści. Konieczność implementacji definicji zgody 

jak podkreślono w uzasadnieniu wynikała z art. 2 lit. f dyrektywy 2002/58/WE, która z kolei 

odsyłała do zgody podmiotu, o której mowa w art. 2 lit. h dyrektywy 95/46/WE w sprawie 

ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego 

przepływu tych danych. Pewnym mankamentem tej konstrukcji jest jej kaskadowość tych 

odesłań należy jednak wskazać, że zgodnie z tym przepisem „zgoda osoby, której dane 

dotyczą” oznaczać powinna konkretne i świadome, dobrowolne wskazanie przez osobę, której 

dane dotyczą na to, że wyraża przyzwolenie na przetwarzanie odnoszących się do niej danych 

osobowych. W okresie prac nad zaimplementowaniem dyrektywy 2002/58/WE do polskiego 

prawa przepis art. 2 lit. h dyrektywy 95/46/WE implementowany został w art. 7 pkt 5 ustawy  

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, 

z późn. zm.). Zgodnie z obowiązującym wówczas przepisem, ilekroć w ustawie o ochronie 

danych osobowych była mowa o zgodzie osoby, której dane dotyczą – rozumiano przez to 

oświadczenie woli, którego treścią jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych tego, kto 

składa oświadczenie. Jednocześnie podkreślano, że zgoda nie może być domniemana lub 

dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści oraz może być odwołana w każdym czasie. 

Nowelizując przepisy starano się  dążyć do zgodności przepisu PrTelekom w zakresie art. 174 

pkt 1 z przepisem art. 7 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych implementującym przepis 

dyrektywy 95/46/WE, do którego z kolei odnosi się przepis art. 2 lit. f dyrektywy 2002/58/WE. 

Dążeniem ustawodawcy było zapewnienie, że zgoda musi mieć charakter wyraźny, a jej 

wszystkie aspekty muszą być jasne dla wyrażającego w momencie jej wyrażania. Zgoda nie 

może być wyrażona w sposób „milczący” lub poprzez inne pasywne działanie. Słusznie 

uznawano wówczas, iż właściwie poinformowany abonent lub użytkownik końcowy może 

podjąć świadomą decyzję co do wyrażenia zgody (poprzez dokonanie odpowiednich ustawień 

lub pozostawieniu ich na domyślnym, umożliwiającym przetwarzanie danych poziomie) lub jej 

 
298 J. Gołaczyński, Ustawa o świadczeniu usług elektronicznych, Komentarz, Warszawa 2009 s. 127. 
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braku, za pomocą ustawień przeglądarki, aplikacji o podobnej funkcjonalności lub konfiguracji 

samej usługi. Przepisy PrTelekom – czy to art. 173 czy art. 174 – od czasu implementacji nie 

odsyłały jednak do ŚwUsłElekU, co z pewnością może rodzić po stronie adresatów tych 

przepisów wątpliwości interpretacyjne.    

Z drugiej strony implementację przepisu art. 5 ust. 3 dyrektywy 2002/58/WE w dwóch 

odrębnych ustawach należy ocenić negatywnie, a wręcz może to prowadzić do wniosku, że 

wprowadzone w nich rozwiązania prawne stoją ze sobą w sprzeczności, w szczególności 

zgodnie z art. 6 pkt 2 ŚwUsłElekU dla legalności korzystania z cookies nie jest bezwzględnie 

konieczne pozyskanie zgody usługobiorcy (użytkownika), podczas gdy warunek ten jest – jako 

zasada – wprowadzony w art. 173 ust. 1 pkt 2 PrTelekom 299. Rodzi to pewne trudności 

interpretacyjne, choć jak wskazuje doktryna dla oceny dopuszczalności korzystania z cookies 

za miarodajne uważa się zasady określone w art. 173 PrTelekom. Zostały one bowiem 

wprowadzone później niż przepisy ŚwUsłElekU, zawarte w nich przesłanki legalności 

stosowania ciasteczek są również bardziej rygorystyczne niż w tym ostatnim akcie prawnym. 

Art. 6 pkt 2 ŚwiadUsłElektU odnosi się do "obowiązku informacyjnego w zakresie 

aktualizacji informacji dotyczących funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących 

składnikiem treści usługi świadczonej drogą elektroniczną, wprowadzonych przez 

usługodawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca" 300. Dotyczy 

on każdego oprogramowania, które swoim działaniem wkracza w sferę prywatności 

użytkownika bez jego wiedzy, za pomocą systemu teleinformatycznego. Zadaniem takiego 

oprogramowania jest umożliwienie dostępu do systemu, którym posługuje się usługobiorca,  

i uzyskanie zapisywanych przez niego informacji, czy też monitorowania jego aktywności  

w sieci 301. Do programów tych zalicza się te, które mają na celu zapewnienie odpowiednich 

zabezpieczeń, jak również te oprogramowania, które odpowiadają za pojawiające się reklamy 

czy ankiety302. Uregulowania ŚwiadUsłElektU są o tyle problematyczne, że przepis art. 6 nie 

nakazuje usługodawcy zdobycia zgody użytkownika na wykorzystywanie cookies  

w urządzeniach, przez które korzysta z Internetu, wobec czego użytkownik otrzymuje 

wyłącznie informacja o tym, że strona ta używa plików cookies. Można postawić także tezę, że 

wielu użytkowników nie ma wiedzy co do tego, że kwestia związana z cookies jest w Polsce 

 
299 Tamże; 
300 D. Lubasz, w: D. Lubasz, M. Namysłowska (red.), Świadczenie usług drogą elektroniczną oraz dostęp 

warunkowy. Komentarz do ustaw, str. 130–131; 
301 X. Konarski, Komentarz do ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, s. 97; 
302 J. Gołaczyński, Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, s. 87; 
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uregulowana w dwóch odrębnych ustawach, zwłaszcza, że żadna z nich nie stosuje określenia 

plik cookie czy cookies.  

Z punktu widzenia stosowania zasad określonych w przepisach prawa czy to unijnego czy 

krajowego, ciasteczka należy podzielić na tzw. essential oraz non-essential cookies. Ciasteczka 

„niezbędne” to takie, które są konieczne do prawidłowego działania odwiedzanej strony 

internetowej i jej podstawowych funkcji. Bez nich określona strona internetowa nie mogłaby 

wypełnić swojego podstawowego zadania. Do tego rodzaju cookies nie stosuje się ogólnych 

reguł legalnego ich wykorzystywania, określonych w art. 173 ust. 3 pkt 1-2 PrTelekom,                          

a wprowadzających m.in. konieczność uzyskania zgody użytkownika. Wyłączenia zawartego 

w przepisie PrTelekom, nie stosuje się, jeżeli przechowywanie lub uzyskanie dostępu do 

informacji jest konieczne do:  

1) wykonania transmisji komunikatu za pośrednictwem publicznej sieci 

telekomunikacyjnej lub  

2) dostarczania usługi telekomunikacyjnej lub usługi świadczonej drogą elektroniczną, 

żądanej przez abonenta lub użytkownika końcowego.  

Przykładem ciasteczek objętych tym wyłączeniem są pliki cookies z danymi 

wprowadzanymi przez użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (user input 

cookies). W przypadku wszystkich innych, niż wymienione powyżej, rodzajów cookies (m.in. 

cookies reklamowe), warunkiem legalnego korzystania z nich jest łączne spełnienie trzech 

przesłanek, określonych w art. 173 ust. 3 PrTelekom. Po pierwsze, abonent lub użytkownik 

końcowy zostanie uprzednio bezpośrednio poinformowany w sposób jednoznaczny, łatwy  

i zrozumiały, o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do tej informacji oraz o możliwości 

określenia przez niego warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tej informacji 

za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego 

telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi (art. 173 ust. 1 pkt 1).  

Po drugie, abonent lub użytkownik końcowy, po otrzymaniu powyższych informacji, wyrazi 

zgodę na przechowywanie i dostęp do tych informacji (art. 173 ust. 1 pkt 2). Zgoda ta może 

zostać wyrażona „za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym 

przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi” (art. 173 ust. 

2). Po trzecie, przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie mogą 

powodować zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta 

lub użytkownika końcowego i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu (art. 173 

ust. 1 pkt 3). 
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Podsumowując, w przypadku innych niż – objęte wyłączeniem ciasteczek, legalność ich 

korzystania wymaga bezpośredniego poinformowania abonenta (użytkownika) o celach                           

i najważniejszych konsekwencjach instalowania i odczytywania informacji zawartych  

w ciasteczkach, a także uzyskania uprzedniej, a więc jeszcze przed podjęciem tych czynności, 

zgody na ich dokonanie. Instalowanie i odczytywanie informacji zawartych w ciasteczkach nie 

może również prowadzić do zmian w sposobie funkcjonowania urządzenia końcowego 

abonenta (użytkownika).303  

W literaturze przedmiotu wskazuje się, że jeżeli osoba zbierająca dane osobowe czy w inny 

sposób przetwarzająca dane osobowe zwraca się o zgodę, musi to zostać sformułowane  

w sposób jednoznaczny i wyróżniać się spośród innych pochodzących od tej osoby informacji                   

i oświadczeń304. Klauzula zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych powinna 

być zatem skonstruowana w taki sposób, aby dysponent danych podejmował świadoma decyzje 

co do udostepnienia swoich danych osobowych ściśle określonym podmiotom i dla 

jednoznacznie wskazanych celów oraz aby treść jego oświadczenia woli nie budziła 

wątpliwości. Ponadto, decyzja w sprawie wyrażenia zgody powinna być podjęta swobodnie                 

i mieć charakter samodzielny, tzn. nie może być wymuszona poprzez konieczność złożenia 

innych oświadczeń. Warto również wskazać, że NSA w wyroku z dnia 4 kwietnia 2003 r.305 

orzekł, że zgoda na przekazywanie danych musi mieć charakter wyraźny, a jej wszystkie 

aspekty musza być jasne dla podpisującego w momencie jej wyrażania. W innym wyroku                         

z dnia 11 kwietnia 2003 r.306 NSA podniósł, że zgoda nie może mieć charakteru abstrakcyjnego, 

lecz winna odnosić się do skonkretyzowanego stanu faktycznego, obejmując tylko określone 

dane oraz sprecyzowany sposób i cel ich przetwarzania307. Przepisy prawa 

telekomunikacyjnego  nie odwołują się do regulacji dotyczącej ochrony danych osobowych 

mimo tego, że reklamy behawioralne opierają się na wykorzystaniu identyfikatorów 

umożliwiających tworzenie bardzo szczegółowych profili użytkowników, w większości 

przypadków uznawanych za dane osobowe. Takie odwołanie znalazło się w przepisach 

dyrektywy 2002/58/WE, która odwołuje się w aspekcie definicyjnym do dyrektywy 95/46/WE. 

Już na etapie prac nad implementacją dyrektywy 2002/58/WE do polskiego prawa 

 
303 Tamże; 
304 J. Barta, P. Fajgielski, R. Markiewicz, Ochrona danych osobowych, Komentarz, Warszawa 2004, s. 416; 
305 Sygn. akt II SA 2135/2002; 
306 Sygn. akt II SA 3942/04; 
307 Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych nakazująca Operatorowi Telefonii 

Komórkowej usuniecie uchybień w procesie pozyskiwania danych osobowych klientów za pomocą formularza 

umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych; 
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telekomunikacyjnego Grupa Robocza ds. Artykułu 29 wydała opinię, w której regulatorzy 

ochrony danych osobowych przekazali zalecenia dla dostawców sieci reklamowych, dotyczące 

tego w jaki sposób powinni oni wypełniać wymogi nałożone przepisami dyrektywy,  

w szczególności związane z prawem dostępu do danych, ich poprawiania, usuwania, 

zatrzymywania itp. W tym zakresie prawo telekomunikacyjne nie zawiera żadnych 

uregulowań. Reklamy behawioralne oparte są na obserwacji zachowań  użytkowników przez 

pewien okres czasu. Reklama behawioralna bada cechy zachowań użytkowników poprzez 

analizę ich działań (powtarzające się wizyty na stronach, słowa kluczowe, wytwarzanie treści 

internetowych itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do 

ich przewidywanych zainteresowań. Problem ten wydaje się o tyle istotny, gdyż reklamy 

kontekstowe i spersonalizowane można uznać za „zdjęcia” z tego, co osoby, których dane 

dotyczą oglądają lub robią na danej stronie lub ze znanych cech użytkowników, reklamy 

behawioralne mogą pozwolić reklamodawcom obejrzeć szczegółowy „film” z życia internauty, 

pokazujący, ile i jakie strony oglądał, przez jak długo i w jakiej kolejności. 

 

3.4. Wykorzystanie danych przez aplikacje w kontekście prac Grupy Roboczej ds. 

art. 29 i Europejskiej Rady Ochrony Danych   

Do niedawna firmy internetowe mogły monitorować działania konsumentów tylko na 

swoich własnych stronach. Ale w ciągu ostatnich kilku lat giganci internetowi rozszerzyli swój 

zasięg, działając jako pośrednicy, którzy umieszczają reklamy w tysiącach witryn 

internetowych, a teraz mogą śledzić działania ludzi w znacznie większej liczbie witryn308. W 

2013 r. pojawiła się informacja, że NSA wykorzystuje pliki cookie Google - te same pliki 

cookie używane do reklam i preferencji wyszukiwania - do śledzenia użytkowników do celów 

związanych z działalnością tej agencji. Te pliki cookie Google - znane jako pliki cookie 

„PREF” – mogą działać nawet dwa lata i mogą jednoznacznie zidentyfikować użytkownika. 

Jak wynika zresztą z dostępnej polityki Google You Tube używa pliku cookie „PREF”, żeby 

zapisywać informacje takie jak preferowana przez użytkownika konfiguracja strony oraz 

preferencje odtwarzania, na przykład autoodtwarzanie, odtwarzanie losowe309. Używając 

snifferów, które co do zasady są narzędziami diagnostycznymi większości administratorów 

sieci, zwłaszcza podczas diagnostyki problemów z niezawodnością lub wydajnością połączeń, 

okazuje się, że stosowane one mogą być również  do monitorowania aktywności sieciowej osób 

 
308 https://www.nytimes.com/2008/03/10/technology/10privacy.html; 
309 https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=pl; 
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trzecich, co jest w większości przypadków niezgodne z prawem310. Stosowanie tych narzędzi 

pozwalało NSA rozpoznać przeglądarkę za każdym razem, gdy wchodził w interakcję z Google 

z dowolnej lokalizacji lub sieci. Każda osoba, która odwiedziła witrynę Google, otrzymała plik 

cookie PREF, niezależnie od tego, czy logowała się, czy w ogóle miała konto w Google. 

Korzystanie z wyszukiwarki Google bez logowania oznaczało użytkownika przez dwa lata, a 

ten unikalny tag był przesyłany przez sieć za każdym razem, gdy użytkownik szukał czegoś w 

Internecie, nawet jeśli znajdował się  w innej sieci (lub w innym kraju)311.  

Kolejnym wyzwaniem w sferze prywatności dla europejskich organów regulacyjnych 

zajmujących się tą problematyką to wspomniane już beacony, identyfikowane jako przyszłość 

handlu, podobnie jak Big Data, marketing mobilny czy Business Intelligence. Jednak żeby 

czerpać z nich korzyści, chociażby  przedsiębiorcy działający w e-handlu w coraz szerszym 

zakresie muszą przetwarzać dane312. 

W odniesieniu do cookies należy wskazać, że właściwie już od 2010 zauważano problem, 

że system opt-out dotyczący zgody nie jest wystarczający. Zagadnienie to zostało poddane 

analizie przez europejskie organy ochrony danych, które zidentyfikowały potrzebę wyjaśnienia 

przepisów UE w zakresie internetowych reklam behawioralnych. Grupa Robocza ds. Artykułu 

29 wyjaśniając zastosowanie przepisów UE wobec internetowych reklam behawioralnych 

stwierdziła, że reklamy behawioralne umożliwiają ciągłe śledzenie osób fizycznych na wielu 

stronach internetowych. Pliki typu tracking cookie są powszechnie wykorzystywane do 

gromadzenia informacji na temat działań prowadzonych w Internecie przez osoby fizyczne oraz 

do wysyłania użytkownikom reklam dostosowanych do ich preferencji. Monitorowanie 

zachowań internautów może dać stronom trzecim bardzo szczegółowy obraz „życia 

internetowego” danej osoby. Mimo że internetowe reklamy behawioralne mogą przynieść 

korzyści firmom internetowym oraz użytkownikom, ich wpływ na ochronę danych osobowych 

i prywatności jest znaczący. Zmieniona dyrektywa 2002/58/WE wprowadza obowiązek 

uzyskania świadomej zgody użytkowników przez zainstalowaniem urządzeń śledzących, takich 

jak pliki cookie, na komputerach użytkowników. Europejskie organy ochrony danych wzywały 

też dostawców internetowych reklam behawioralnych oraz dostawców przeglądarek do 

zapewnienia prostych i skutecznych mechanizmów umożliwiającym użytkownikom wyrażenie 

 
310 https://pl.wikipedia.org/wiki/Sniffer; 
311 https://www.eff.org/deeplinks/2013/12/nsa-turns-cookies-and-more-surveillance-beacons; 
312 https://interaktywnie.com/biznes/artykuly/e-commerce/beacony-big-data-i-mobile-czyli-co-zdecyduje-o-

przyszlosci-e-commerce-254241; 
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zgody na kierowanie do nich internetowych reklam behawioralnych. Równie proste i skuteczne 

mechanizmy należy stworzyć dla użytkowników chcących wycofać zgodę. Rekomendacja ta 

jak dotąd nie znalazła jednak odzwierciedlenia w obowiązujących przepisach prawa, podobnie 

jak odpowiedzialność w przypadku gdy wycofanie zgody jest nieskuteczne czy wręcz 

niemożliwe. Z praktycznego punktu widzenia obecnie zgoda na otrzymywanie plików cookies 

przewidziana jest w ustawieniach domyślnych trzech z czterech najczęściej wykorzystywanych 

przeglądarek. Jeżeli użytkownik nie zmieni ustawień domyślnych, może to być, w większości 

przypadków, uznawane za świadomą zgodę. Sieci reklamowe i podmioty publikujące reklamy 

powinny zapewniać informacje na temat celów śledzenia w jasny i zrozumiały sposób, aby 

umożliwić użytkownikom dokonywanie świadomych wyborów co do tego, czy chcą, aby ich 

działania związanych z użyciem przeglądarek były monitorowane. Według opinii ze względu 

na wrażliwość dzieci dostawcy internetowych reklam behawioralnych nie powinni kierować 

reklam behawioralnych do dzieci313. Tego zalecenia nie udało się w żaden sposób wdrożyć, 

mimo, że z dostępnych danych w Polsce w 2020 r. ponad 80% dzieci w wieku szkolnym posiada 

telefon komórkowy. Korzystanie z własnego telefonu komórkowego najczęściej rozpoczyna 

się w wieku 7-8 lat. Prawie wszystkie dzieci w wieku szkolnym (97%) korzystają z Internetu. 

Podobnie jak w przypadku telefonu komórkowego, korzystanie z Internetu rozpoczyna się 

najczęściej w wieku 7-8 lat314. 

Co warte podkreślenia w opinii315 zawarto rekomendacje dla dostawców sieci reklamowych                      

o stworzenie mechanizmów opt-in wymagających określonych działań ze strony osób, których 

dane dotyczą, wskazujących na ich chęć otrzymywania plików cookie oraz na monitoring ich 

zachowań w Internecie dla celów wyświetlania dostosowanych do ich preferencji reklam. 

Technologia śledzenia wykorzystywana najczęściej podczas monitorowania użytkowników               

w Internecie opiera się na plikach typu tracking cookie, pozwalających  na śledzenie treści 

przeglądanych przez użytkownika w długim okresie czasu i teoretycznie w różnych domenach. 

Zwykle odbywa się to w następujący sposób: dostawca sieci reklamowej umieszcza plik typu 

tracking cookie na sprzęcie użytkownika, kiedy pierwszy raz odwiedza on stronę wyświetlającą 

reklamę należącą do sieci. Pliki cookies umożliwiają dostawcom sieci rozpoznawanie dawnych 

gości, którzy powrócili na stronę lub odwiedzili inna stronę współpracującą z siecią reklamową. 

Powtarzające się wizyty na stronie umożliwiają dostawcom sieci stworzenie profilu gościa, 

 
313 https://archiwum.giodo.gov.pl/261/id_art/3592/j/pl 
314 https://cik.uke.gov.pl/aktualnosci-cik/badanie-konsumenckie-dzieci-i-rodzicow-oraz-nauczycieli-

2020,14.html 
315 Opinia w sprawie internetowych reklam behawioralnych  
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wykorzystywanego do wyświetlania reklam spersonalizowanych. Ponieważ pliki typu tracking 

cookie zamieszczane są przez stronę trzecią, inna niż serwer wyświetlający główna zawartość 

strony (publikujący), często określa się je jako „pliki cookie strony trzeciej”. Pliki cookies są 

powiązane z domenami – plik taki może być odczytany lub modyfikowany jedynie przez stronę 

internetową pochodzącą z podobnej domeny (np. plik cookie zamieszczony przez a.mysite.com 

może być odczytany przez b.mysite.com, ale nie przez c.another.com). Pliki cookie maja różny 

okres ważności, który może sięgać daleko w przyszłość, na kolejne wizyty na danej stronie (jest 

to arbitralna decyzja programisty). Pliki „persistent cookie” maja okres ważności ustawiony na 

datę w dalekiej przyszłości lub wymagają ręcznego usuwania. Większość przeglądarek 

internetowych daje już możliwość blokowania plików cookie pochodzących od stron trzecich, 

niektóre umożliwiają prowadzenie przeglądania w trybie „prywatnym”, w którego przypadku 

wszystkie utworzone pliki cookie zostają automatycznie usunięte po zamknięciu okna 

przeglądarki.316. 

Istnieją dwa główne sposoby tworzenia profili użytkowników: i) Profile predykcyjne 

tworzy się na podstawie wniosków z długoterminowej obserwacji zachowań pojedynczych 

użytkowników i grup internautów, w szczególności z monitorowania odwiedzanych przez nich 

stron i reklam, które zwróciły ich uwagę. ii) Profile formalne tworzy się z danych osobowych, 

które podał w danym serwisie sam użytkownik, np. podczas rejestracji. Podejścia te można ze 

sobą łączyć, ponadto profile predykcyjne mogą przekształcić się w profile formalne, kiedy 

użytkownik tworzy login i hasło dla strony internetowej. Sieci reklamowe tworzą profile 

predykcyjne poprzez połączenie technik śledzenia, technologii opartych na plikach cookies                      

i oprogramowania do przeszukiwania wielkich ilości danych (data mining). Płeć i zakres 

wiekowy można wywnioskować ze stron, jakie osoba, której dane dotyczą odwiedza i reklam, 

które ja przyciągają. Profile oparte na analizie plików cookies użytkownika można wzbogacić 

innymi informacjami, pozyskanymi od użytkowników, którzy wykazują podobne wzorce 

zachowań w innych kontekstach. Internetowe systemy reklamy często klasyfikują osoby, 

których dane dotyczą do określonych segmentów na podstawie ich obszarów zainteresowań lub 

kategorii marketingowych (np. „ogrodnictwo”, „kosmetyki”, „elektronika” itp.). Do tworzenia 

profili wykorzystuje się także informacje o położeniu użytkownika, które mogą być 

pozyskiwane np. z adresu IP sprzętu czy adres punktu dostępu WiFi. Jak bardzo jest to 

zróżnicowane pokazuje dokonany przegląd 478 stron internetowych z sektora handlu 

elektronicznego, mediów i sektora publicznego, z których korzystają obywatele Europy w 8 

 
316 https://archiwum.giodo.gov.pl/261/id_art/3592/j/pl 
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państwach członkowskich UE dokonany przez Drupę Roboczą ds. Artykułu 29. 

Przeprowadzony był w celu oceny obecnego stanu działań podjętych przez operatorów witryn 

internetowych w celu zapewnienia zgodności z art. 5 ust. 3 dyrektywy 2002/58/WE, zmienionej 

dyrektywą 2009/136/WE.  Przegląd obejmował zarówno organy ochrony danych, jak i inne 

krajowe organy regulacyjne, które są odpowiedzialne za egzekwowanie art. 5 ust. 3 dyrektywy. 

Przegląd uwydatnił różnice w stosowaniu plików cookie w różnych sektorach docelowych                     

i między poszczególnymi państwami członkowskimi. Badanie wykazało jednak również, że 

70% z 16555 zarejestrowanych plików cookie to pliki cookie stron trzecich. Wykazano 

również, że ponad połowa plików cookie innych firm została umieszczona przez zaledwie 25 

domen zewnętrznych. Przegląd wykazał również, że baner z powiadomieniem był popularną 

metodą informowania odwiedzających witrynę o używaniu plików cookies, oprócz linku                       

w nagłówku lub stopce do dodatkowych informacji. Jednak nadal istnieje szereg witryn, które 

nie zapewniają wystarczającego powiadomienia o ustawianiu plików cookie, nie zwracają się 

o zgodę użytkownika lub nie zapewniają wystarczającej jakości informacji o plikach cookie 

odwiedzającym witrynę317. 

Aplikacje318 mogą gromadzić duże ilości danych z urządzenia (np. dane przechowywane na 

urządzeniu przez użytkownika oraz dane z różnych czujników, w tym dane dotyczące 

lokalizacji), a także przetwarzać je w celu świadczenia nowych i innowacyjnych usług na rzecz 

użytkowników. Te same źródła danych mogą być jednak dalej przetwarzane, zwykle w celu 

zapewnienia źródła dochodów, w sposób, którego użytkownik może nie znać lub nie chcieć. 

Głównym czynnikiem ryzyka związanym z ochroną danych dla użytkowników jest brak 

przejrzystości i świadomości rodzajów przetwarzania, jakich może dokonywać aplikacja,  

w połączeniu z brakiem świadomej zgody użytkowników końcowych wyrażonej przed 

rozpoczęciem przetwarzania danych. Słabe środki bezpieczeństwa, wyraźna tendencja do 

maksymalizacji danych i elastyczność celów, w jakich gromadzi się dane osobowe, jeszcze 

bardziej przyczyniają się do występowania czynników ryzyka związanych z ochroną danych 

spotykanych w obecnym środowisku aplikacji. Aplikacje służą różnorodnym celom 

obejmującym przeglądanie internetu, komunikację (przesyłanie wiadomości e-mail, 

wiadomości telefonicznych i internetowych), rozrywkę (gry, filmy/video i muzykę), usługi 

sieci społecznościowych, usługi bankowe i usługi oparte na lokalizacji. Głównym ryzykiem 

związanym z ochroną danych jest brak przejrzystości. Aby zapewnić udostępnienie 

kompleksowych informacji użytkownikowi w odpowiednim czasie, podmioty opracowujące 

 
317 https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2015/wp229_en.pdf 
318  Opinia 02/2013 w sprawie aplikacji na urządzenia inteligentne WP/202 
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aplikacje są ograniczone właściwościami udostępnionymi przez producentów systemów 

operacyjnych i sklepy z aplikacjami. Brak przejrzystości jest ściśle związany z brakiem 

swobodnej i świadomej zgody osoby zainteresowanej. Inne ryzyko związane z ochroną danych 

dotyczy nieprzestrzegania (z powodu niewiedzy lub celowo) zasady ograniczenia celu, która 

wymaga, aby dane osobowe były gromadzone i przetwarzane wyłącznie w określonych                           

i zgodnych z prawem celach. Chociaż wiele przepisów dyrektyw telekomunikacyjnych stosuje 

się jedynie do dostawców publicznie dostępnych usług łączności elektronicznej oraz 

dostawców publicznych sieci łączności we Wspólnocie, art. 5 ust. 3 dyrektywy ma 

zastosowanie do każdego podmiotu, który umieszcza informacje na urządzeniu inteligentnym 

lub odczytuje je z tego urządzenia. Inny sposób rozumowania, zawężający jeśli chodzi zakres 

podmiotowy, stawiałby pod znakiem zapytania sens tej regulacji, no. gdyby art. 5 ust. 3 

dyrektywy był ograniczony wyłącznie do dostawców publicznie dostępnych usług łączności 

elektronicznej oraz dostawców publicznych sieci łączności. Ma on zastosowanie bez względu 

na charakter podmiotu (tj. na to, czy jest on podmiotem publicznym lub prywatnym, 

indywidualnym programistą lub wielką korporacją, a także na to, czy jest on administratorem 

danych, przetwarzającym lub osobą trzecią). Wymaganie wyrażenia zgody określone w art. 5 

ust. 3 dyrektywy ma zastosowanie do wszystkich informacji bez względu na charakter 

przechowywanych danych lub danych, do których uzyskuje się dostęp, pry czym zasdne byłoby 

tu operowanie pojęciem dane. Zakres nie ogranicza się do danych osobowych, może to być 

każdy rodzaj informacji przechowywanych na urządzeniu. Wymaganie wyrażenia zgody 

określone w art. 5 ust. 3 dyrektywy ma zastosowanie do usług oferowanych „we Wspólnocie”, 

to znaczy wszystkim osobom mieszkającym w Europejskim Obszarze Gospodarczym 

niezależnie od lokalizacji usługodawcy. Istotne jest, aby podmioty opracowujące aplikacje 

wiedziały, że przepisy dyrektywy stanowią prawa nadrzędne z uwagi na fakt, że prawa 

jednostki są niezbywalne i nie podlegają zrzeczeniu się na podstawie umowy. Oznacza to, że 

nie można wyłączyć stosowania europejskiego prawa do prywatności poprzez jednostronną 

deklarację lub porozumienie umowne, wtedy kiedy użytkownik podpisałby tego typu 

dokument. Dane mogą być gromadzone i przetwarzane na urządzeniu lub po przekazaniu, gdzie 

indziej w infrastrukturze podmiotów opracowujących aplikacje lub osób trzecich poprzez 

połączenie z zewnętrznym interfejsem programowania aplikacji w czasie rzeczywistym bez 

wiedzy użytkownika końcowego. Przykłady takich danych, które mogą mieć znaczący wpływ 

na życie prywatne użytkowników oraz innych osób, są następujące: 

− - lokalizacja; 

− kontakty; 
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− niepowtarzalne kody identyfikacyjne wyrobu i klienta (takie jak numer IMEI13, 

IMSI14, UDID15 oraz numer telefonu przenośnego); 

− tożsamość osoby, której dane dotyczą; 

− tożsamość telefonu (tj. nazwa telefonu16); 

− dane karty kredytowej i płatności; 

− dzienniki połączeń telefonicznych, SMS-y lub komunikatory internetowe; 

− historia przeglądania; 

− wiadomości e-mail; 

− dane uwierzytelniające usług społeczeństwa informacyjnego (zwłaszcza usług  

o cechach społecznych); 

− fotografie i filmy; 

− dane biometryczne (np. wzory z systemów rozpoznawania twarzy i wzory odcisków 

palców). 

 

Podmioty opracowujące aplikacje tworzą aplikacje lub udostępniają je użytkownikom. 

Kategoria te obejmuje organizacje sektora prywatnego i publicznego, które zlecają na zewnątrz 

opracowanie aplikacji, a także te przedsiębiorstwa oraz osoby fizyczne budujące i tworzące 

aplikacje. Opracowują one lub tworzą oprogramowanie, które będzie funkcjonowało na 

smartfonach, tabletach czy komputerach i w ten sposób decydują o zakresie, w jakim dana 

aplikacja będzie uzyskiwała dostęp do różnych kategorii danych na urządzeniu. W każdym 

przypadku, jeżeli podmiot opracowujący dane uzyskuje dostęp do danych przechowywanych 

na urządzeniu, ma zastosowanie również dyrektywa 2002/58/WE i podmiot opracowujący dane 

musi przestrzegać wymagania wyrażenia zgody przewidzianego w art. 5 ust. 3 tej dyrektywy. 

W zakresie, w jakim podmiot opracowujący aplikacje zezwala na dostęp do danych 

użytkowników osobom trzecim (takim jak dostawcy reklam uzyskujący dostęp do danych 

geolokalizacyjnych urządzenia w celu dostarczania reklamy behawioralnej), musi on stosować 

odpowiednie mechanizmy w celu przestrzegania wymagań mających zastosowanie na 

podstawie ram prawnych UE. Jeżeli osoba trzecia uzyskuje dostęp do danych 

przechowywanych na urządzeniu, ma zastosowanie obowiązek uzyskania świadomej zgody 

określonej w art. 5 ust. 3 dyrektywy o prywatności. 

Trudno nie zgodzić się z tezą, że koncepcja „uwzględnienia ochrony prywatności już  

w fazie projektowania” jest ważną zasadą jeśli chodzi o cookies, do której pośrednio odniesiono 

się w dyrektywie o ochronie danych. Wymaga ona od producentów urządzenia lub aplikacji 
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uwzględnienia ochrony danych od samego początku ich projektowania. Uwzględnienie 

ochrony prywatności już w fazie projektowania jest wyraźnie wymagane w odniesieniu do 

projektowania sprzętu telekomunikacyjnego zgodnie z dyrektywą w sprawie urządzeń 

radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych. W związku z tym na producentach 

systemów operacyjnych i urządzeń oraz sklepach z aplikacjami ciąży istotna odpowiedzialność 

za zapewnienie zabezpieczeń w celu ochrony danych osobowych i prywatności użytkowników 

aplikacji. Obejmuje to zapewnienie dostępności stosownych mechanizmów mających na celu 

informowanie i edukowanie użytkowników końcowych o tym, co mogą robić aplikacje oraz do 

jakich danych mogą uzyskiwać dostęp, a także zapewnienie stosownych ustawień, aby 

użytkownicy aplikacji mogli zmienić parametry przetwarzania.  

Przykładowo wiele darmowych aplikacji jest opłacanych z reklam, które mogą być między 

innymi reklamą kontekstową lub zindywidualizowaną, możliwą dzięki usługom śledzenia, 

takim jak pliki cookies lub inne kody identyfikacyjne wyrobu. Reklama może składać się                

z bannera wewnątrz aplikacji, reklam poza aplikacją zapewnianym przez modyfikację ustawień 

przeglądarki lub umieszczania ikon na mobilnych stacjach roboczych lub dostarczanych 

poprzez zindywidualizowaną zawartość aplikacji (np. sponsorowane wyniki wyszukiwania). 

Reklamy dla aplikacji są zasadniczo zapewniane przez sieci reklamowe i podobnych 

pośredników, który mogą być związani z producentem systemu operacyjnego lub ze sklepem    

z aplikacjami lub mogą stanowić ten sam podmiot, co oni. Jak określono w opinii 2/201027 

Grupy Roboczej ds. Artykułu 29 reklama internetowa często pociąga za sobą przetwarzanie 

danych osobowych.  

Innymi przykładami osób trzecich są dostawcy usług analitycznych i dostawcy usług 

łączności. Dostawcy usług analitycznych umożliwiają podmiotom opracowującym aplikacje 

zyskanie wglądu w stosowanie, popularność i używalność ich aplikacji. Można stwierdzić, że 

obecnie większość stron podmiotów publicznych jak i prywatnych na szeroką skalę 

wykorzystuje pliki cookies właśnie w celach analitycznych, wykaże to również analiza stron 

polskich stron www administracji rządowej.  

W tym kontekście ważne jest odnotowanie, że użytkownicy mają zasadniczo ograniczone 

możliwości w zakresie instalowania na urządzeniach inteligentnych oprogramowania, które 

kontrolowałoby przetwarzanie danych osobowych, co jest powszechne w środowisku 

internetowym opartym na stacjach roboczych. Jako alternatywa dla wykorzystywania plików 

cookies HTTP osoby trzecie często uzyskują dostęp do niepowtarzalnych kodów 

identyfikacyjnych w celu wyodrębnienia (grup) użytkowników i świadczenia na ich rzecz 

ukierunkowanych usług, w tym reklam. Ponieważ użytkownicy nie mogą usunąć lub zmienić 
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wielu z tych kodów identyfikacyjnych (takich jak IMEI, IMSI, MSISDN31 oraz specyficznych 

niepowtarzalnych kodów identyfikacyjnych wyrobu), wspomniane osoby trzecie mają 

potencjał do przetwarzania znaczących ilości danych osobowych bez kontroli sprawowanej 

przez użytkownika. 

Przy instalacji aplikacji informacje są umieszczane na urządzeniu użytkownika końcowego,               

o czym bezwzględnie użytkownik powinien zostać poinformowany. Wiele aplikacji korzysta 

także z dostępu do danych przechowywanych na urządzeniu, kontaktów w książce adresowej, 

obrazów, filmów i innych osobistych dokumentów. We wszystkich tych przypadkach zgodnie 

z art. 5 ust. 3 dyrektywy wymaga się zgody użytkownika oraz zapewnienia jasnych                                     

i wyczerpujących informacji przed umieszczeniem informacji w urządzeniu i ich pozyskaniem 

z urządzenia. Należy zauważyć różnicę pomiędzy zgodą wymaganą na umieszczenie 

jakichkolwiek informacji w urządzeniu i odczyt informacji z urządzenia a zgodą wymaganą do 

posiadania podstawy prawnej na przetwarzanie różnych rodzajów danych osobowych. Chociaż 

oba wymogi dotyczące zgody mają zastosowanie jednocześnie, każdy w oparciu o inną 

podstawę prawną, oba podlegają warunkom, zgodnie z którymi zgoda musi być dobrowolna, 

konkretna i świadoma. W związku z tym obydwa rodzaje zgody można w praktyce połączyć 

podczas instalacji albo zanim aplikacja zacznie zbierać dane osobowe z urządzenia, pod 

warunkiem, że użytkownikowi uświadomiono jednoznacznie, na co wyraża zgodę. 

Warto zauważyć, że wiele sklepów z aplikacjami zapewnia podmiotom opracowującym 

aplikacje możliwość informowania użytkowników końcowych o podstawowych 

właściwościach aplikacji przed instalacją i wymaga działania potwierdzającego ze strony 

użytkownika przed pobraniem i instalacją aplikacji (tj. naciśnięcie przycisku „instaluj”). Jest to 

bardzo powszednie stosowane rozwiązanie. Podczas gdy działanie takie może w pewnych 

okolicznościach spełniać wymaganie wyrażenia zgody zawarte w art. 5 ust. 3 dyrektywy, 

prawdopodobnie nie może ono zapewnić wystarczających informacji, aby stanowiło ważne 

wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.  

 

 

3.5. Nowe podejście do ochrony danych osobowych użytkownika Internetu w UE 

w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
 

Zasadnym jest wskazanie istotnych problemów, które mają wpływ na dostosowywanie 

regulacji prawnych do bieżących wyzwań z obszaru automatycznego gromadzenia danych. 

Wraz z uchyleniem dyrektywy 95/46/WE przez RODO państwa członkowskie stanęły 
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naprzeciw nowemu wyzwaniu w przedmiocie dostosowania krajowych regulacji w zgodzie                  

z RODO. Dla przykładu w Polsce uchwalona została ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych, która weszła w życie 25 maja tego samego roku319. Jednocześnie wraz                      

z wejściem w życie RODO organy ochrony danych osobowych państw członkowskich 

powzięły istotne wątpliwości, co do zakresu wzajemnego oddziaływania RODO oraz 

obowiązującej dyrektywy 2002/58/WE, albowiem zakres przedmiotowy regulacji zawartych              

w tych dwóch aktach jest zbliżony. Wraz z wejściem w życie RODO, na mocy art. 68 pkt. 1, 

powołano Europejską Radę Ochrony Danych która zastąpiła dotychczasową Grupę Roboczą 

ds. Artykułu 29320. Zadania EROD zostały wymienione w treści art. 70 pkt. 1-4 RODO. Należą 

do nich m.in. monitorowanie oraz zapewnienie właściwego stosowania RODO przez państwa 

członkowskie, doradztwo Komisji Europejskiej w sprawach związanych z ochroną danych 

osobowych, jak również wydawanie wytycznych oraz zaleceń w kwestiach wskazanych                         

w rozporządzeniu. Na skutek pojawienia się wątpliwości belgijskiego organu ochrony danych 

osobowych skierowany został do EROD wniosek o zbadanie oraz wydanie opinii                                        

w przedmiocie wzajemnej relacji przepisów RODO oraz dyrektywy 2002/58/WE, głównie                      

w odniesieniu do zakresu właściwości, zadań oraz uprawnień krajowych organów ochrony 

danych osobowych. Treść pytań belgijskiego DPA (The Belgian Data Protection Authority) 

była następująca: 

1. W odniesieniu do kompetencji, zadań oraz uprawnień organów ochrony danych: 

a) Czy organy ochrony danych są lub nie są w stanie wykonywać swoich kompetencji, 

zadań oraz uprawnień w odniesieniu do przetwarzania danych, wobec którego 

zastosowanie mają przepisy zarówno RODO, jak i  dyrektywy 2002/58/WE, a jeżeli 

tak to; 

b) Czy organy ochrony danych mogą bądź powinny wziąć pod uwagę postanowienia 

zawarte w treści dyrektywy 2002/58/WE i/lub krajowe przepisy wdrażające rzeczoną 

dyrektywę, podczas wykonywania swoich kompetencji, zadań oraz uprawnień 

wynikających z RODO, a jeżeli tak to w jakim zakresie; 

 
319 Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 t.j. z późn. zm.); 
320https://edpb.europa.eu/news/news/2018/europes-new-data-protection-rules-and-edpb-giving-individuals-

greater-control_en; 
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2. Czy mechanizmy w zakresie współpracy oraz spójności mogą lub powinny być stosowane 

w odniesieniu do przetwarzania, wobec którego zastosowanie mają zarówno przepisy 

RODO, jak również dyrektywy 2002/58/WE; 

3. Jaki jest zakres przetwarzania danych, który może podlegać zarówno przepisom RODO, 

jak również dyrektywy 2002/58/WE oraz jak to wpływa na pytania nr 1 i 2. 

W dniu 12 marca 2019 r. EROD wydała opinię 5/2019, w której treści odniosła się                             

w sposób szeroki do przedstawionej problematyki321. Punktem wyjścia do rozważań było 

wskazanie przez EROD przepisów znajdujących zastosowanie do treści wyżej wskazanych 

pytań. Na wstępie zaakcentowano art. 2 ust. 1 oraz art. 2 ust. 2 RODO, które wskazują na zakres 

jego zastosowania. Kolejno podkreślony został art. 5 RODO regulujący zasady przetwarzania 

danych, art. 6 określający zgodność przetwarzania danych z prawem oraz art. 7, który ma 

istotne znaczenie w przedmiocie warunków wyrażenia zgody na przetwarzanie danych.                       

W odniesieniu do organów ochrony danych wskazano również na art. 51 ust. 1, który stanowi 

podstawę prawną organów nadzorczych państw członkowskich do monitorowania oraz kontroli 

stosowania RODO w praktyce. Kolejno art. 55, art. 57 oraz art. 58 określają kompetencje, 

zadania, uprawnienia oraz obowiązki poszczególnych organów nadzorczych. Rozdział VII 

RODO poświęcony został współpracy oraz kooperacji pomiędzy organami nadzorczymi  

w danym kraju członkowskim. EROD zwróciła również uwagę na przepisy końcowe, a to art. 

94 ust. 1, który stanowi podstawę uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dniem 25 maja 2018 r. oraz 

- co istotne - ust. 2 wskazanego artykułu, albowiem w jego treści wskazano, iż wszelkie 

odesłania do uchylonej dyrektywy należy traktować jako odesłania do RODO, co więcej, 

również odesłania do Grupy Roboczej ds. Artykułu 29 należy traktować jako odesłania do 

EROD. Kolejno wskazany został art. 95 regulujący kwestie stosunku RODO do dyrektywy 

2002/58/WE, który w swojej treści zawiera sformułowanie, że RODO nie nakłada 

dodatkowych obowiązków na podmioty w nim wskazane, a które to podlegają szczególnym 

obowiązkom na mocy dyrektywy 2002/58/WE. EROD zwraca uwagę na motyw 173 RODO, 

który określa wzajemne relacje między rzeczonym rozporządzeniem a dyrektywą 2002/58/WE, 

w zakresie ochrony podstawowych praw i wolności w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych, które nie podlegają szczególnym obowiązkom, mającym ten sam cel określonym 

 
321 Opinia Rady z dnia 12 marca 2019 r. nr 5/2019 w sprawie wzajemnej zależności między dyrektywą  

o prywatności i łączności elektronicznej a RODO, w szczególności w zakresie właściwości, zadań i uprawnień 

organów ochrony danych 

https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/201905_edpb_opinion_eprivacydir_gdpr_interplay_en_pl.pdf; 
 

https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/201905_edpb_opinion_eprivacydir_gdpr_interplay_en_pl.pdf


133 
 

w dyrektywie 2002/58/WE. Co więcej motyw ten in fine zawiera istotne stwierdzenie 

odnoszące się do skutków związanych z wejściem w życie RODO, albowiem wskazuje na 

konieczność dokonania rewizji dyrektywy 2002/58/WE w celu zapewnienia spójności 

przepisów z treścią RODO. Istotne znaczenie mają również przepisy zawarte w treści 

dyrektywy ramowej 2002/21/WE. Znaczenie dla opinii miały art. 2 lit. g), który definiuje 

pojęcie krajowego organu regulacyjnego, art. 2 lit. l) definiujący dyrektywy szczegółowe, do 

których zaliczana jest m.in. dyrektywa 2002/58/WE oraz art. 3 ust. 1 określający, iż 

postanowienia omawianej dyrektywy oraz dyrektyw szczególnych w państwach członkowskich 

mają być realizowane przez uprawnione organy.  

Mając na uwadze, że przedmiotem sporu było stosowanie przepisów dyrektywy 

2002/58/WE, EROD wskazał także na przepisy mające istotne znaczenie w kontekście 

odpowiedzi na pytania belgijskiego DPA. Podstawą rozważań był art. 1 ust. 2, albowiem 

wskazuje on na cel, jakim jest dookreślenie oraz uzupełnienie (uchylonej już) dyrektywy 

95/46/WE. Jednocześnie należy podkreślić, iż przepis ten znajduje zastosowanie do RODO, 

albowiem na gruncie uprzednio wskazanego art. 94 ust. 2 RODO wszelkie odniesienia do 

dyrektywy 95/46/WE, zawarte w treści dyrektywy 2002/58/WE, zostały zaktualizowane oraz 

odnoszą się obecnie do treści RODO. Istotne z perspektywy rozpatrywanego zagadnienia 

okazały się następujące artykuły dyrektywy 2002/58/WE: art. 2 lit f), który określa definicję 

zgody, art. 15 ust. 2 określający stosowanie przepisów zawartych w treści rozdziału VII RODO. 

Kolejno art. 15 ust. 3 określający zadania EROD związane ze stosowaniem dyrektywy 

2002/58/WE. Ponadto wskazano na art. 15a, który określa wdrażanie oraz egzekwowanie 

przepisów dotyczących kar za naruszenia przepisów krajowych przyjętych zgodnie                                    

z dyrektywą 2002/58/WE. Ostatecznie wskazano na motyw 10, który obecnie wskazuje na 

zakres stosowania RODO w zakresie spraw dotyczących ochrony podstawowych praw                               

i wolności, które nie zostały objęte przepisami dyrektywy 2002/58/WE. 

Zakres przedmiotowy RODO odnosi się do jakiegokolwiek przetwarzania danych 

osobowych, niezależnie od używanej do tego celu technologii. Wyłączone spod stosowania 

RODO są sytuacje, w których żadne dane nie podlegają przetwarzaniu, zakres przetwarzanych 

danych nie uprawnia do zastosowania przepisów RODO, w szczególności mając na uwadze art. 

2 pkt 2 oraz art. 3, jak również przetwarzanie wykracza poza zakres terytorialny stosowania 

RODO. W odniesieniu do dyrektywy 2002/58/WE jej główną cechą jest to, ż przepisy mają 

szerszy zakres zastosowania, aniżeli przepisy odnoszące się do publicznie dostępnych usług 

łączności elektronicznej w sieciach publicznych. Wobec powyższego, przepisy dyrektywy 
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2002/58/WE znajdują zastosowanie wówczas, kiedy zostanie spełniona każda z następujących 

przesłanek: 

1) Mamy do czynienia z usługą łączności elektronicznej (ECS); 

2) Usługa jest przedmiotem oferty skierowanej za pośrednictwem sieci łączności 

elektronicznej; 

3) Zarówno usługa, jak i sieć są publiczne; 

4) Oferta danej usługi oraz sieci jest dostępna na terenie UE. 

 

Dla przykładu sieć pracownicza dostępna tylko dla określonej grupy, tj. pracowników 

wyłącznie dla celów zawodowych, nie stanowi publicznie dostępnej usługi łączności 

elektronicznej, wobec czego dane lokalizacji przekazane za pośrednictwem tej sieci nie 

mieszczą się w zakresie przedmiotowym dyrektywy2002/58/WE322. Przepisy, które poszerzają 

zakres przedmiotowy stosowania dyrektywy 2002/58/WE to art. 5 ust. 3 oraz art. 13. Przepisy 

te swoją treścią znajdują zastosowanie wobec dostawców usług elektronicznej komunikacji, 

przy czym mowa tu o operatorach witryn w zakresie plików cookies lub wobec innych 

podmiotów, przykładowo stosujących marketing bezpośredni323. Dla przykładu art. 5 ust. 3 

stosuje się w odniesieniu do usług wyszukiwarek, które są odpowiedzialne za przechowanie 

bądź uzyskiwanie plików cookies na urządzeniu użytkownika końcowego324. Art. 13 z kolei 

zostanie zastosowany w sytuacji, kiedy operator serwisu wysyła wiadomość elektroniczną na 

potrzeby marketingu bezpośredniego325. EROD wskazuje, że istnieje potencjalnie znaczna ilość 

czynności opierających się na przetwarzaniu, które wpisują się w zakres przedmiotowy 

zarówno RODO, jak i dyrektywy 2002/58/WE - w głównej mierze dotyczy to plików cookies. 

Grupa Robocza ds. Artykułu art. 29 w swoich dotychczasowych opiniach również 

wskazywała na zależność, w przypadku gdy wynikiem pobierania bądź umieszczania 

informacji za pośrednictwem plików cookies są informacje, które można zakwalifikować jako 

 
322 Dokument roboczy służb Komisji, przeprowadzona ex post ocena REFIT dyrektywy o prywatności i 

łączności elektronicznej 2002/58/WE, SWD(2017) 005 report, s. 21,sprawozdanie dla Komisji „Dyrektywa  

o prywatności i łączności elektronicznej: ocena transpozycji, skuteczności i kompatybilności z proponowanym 

rozporządzeniem o ochronie danych”, SMART 2013/0071, s. 14; 
323, opinia 2/2010 w sprawie internetowej reklamy behawioralnej, 22 czerwca 2010 r., WP 171, sekcja 3.2.1, s. 9. 

Opinia 1/2008 dotycząca zagadnień ochrony danych związanych z wyszukiwarkami (WP148), sekcja 4.1.3, s. 

12.; sprawozdanie dla Komisji „Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej: ocena transpozycji, 

skuteczności i kompatybilności z proponowanym rozporządzeniem o ochronie danych”, SMART 2013/0071, s. 

9; 
324 Opinia 1/2008 dotycząca zagadnień ochrony danych związanych z wyszukiwarkami (WP148), sekcja 4.1.3, s. 

12; 
325 Opinia 1/2008 dotycząca zagadnień ochrony danych związanych z wyszukiwarkami (WP148), sekcja 4.1.3, s. 

12; 
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dane osobowe326. Co więcej, również orzecznictwo TSUE potwierdza, że przetwarzanie danych 

może jednocześnie obejmować regulacje wskazane w dwóch opisywanych wyżej aktach.                     

W sprawie Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein                                           

v Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein GmbH327 TSUE zastosował dyrektywę 95/46/WE, 

mimo że w stanie faktycznym podstawowe przetwarzanie danych obejmowało również 

operacje przetwarzania wchodzącą w zakres przedmiotowy dyrektywy 2002/58/WE. Z kolei                  

w innej sprawie Rzecznik Generalny, w swojej opinii, wskazał na dopuszczalność stosowania 

dwóch aktów prawnych w przypadku, kiedy przedmiotem sprawy są wtyczki społecznościowe 

bądź pliki cookies328. Pojęcie identyfikatorów online wskazane w treści motywu 30 RODO 

przemawia za możliwością zastosowania przepisów RODO, jak i dyrektywy 2002/58/WE  

w określonych przypadkach. Osoby fizyczne mogą być kojarzone z identyfikatorami w ich 

urządzeniach, aplikacjach, narzędziach oraz adresach protokołów internetowych, 

identyfikatorach plików cookies lub innych identyfikatorach. Takie działanie może zostawiać 

ślady, które w połączeniu z identyfikatorami oraz innymi informacjami otrzymywanymi przez 

serwery, mogą być wykorzystywane do tworzenia profili osób fizycznych, a w następstwie 

może prowadzić to do ich identyfikacji. Treść RODO poświęcona zakresowi przedmiotowemu 

stosowania rozporządzenia wskazuje pośrednio na czynności związane z przetwarzaniem 

danych, które mogą być objęte jednocześnie zakresem przedmiotowym dyrektywy 

2002/58/WE. Przepisy dyrektywy 2002/58/WE stanowią lex specialis w odniesieniu do 

przepisów RODO. Przemawia za tym treść art. 95 oraz motyw 173 RODO, które zostały 

wcześniej przytoczone.  

Treść art. 1 dyrektywy 2002/58/WE stanowi, że regulacja ta ma na celu harmonizację 

przepisów państw członkowskich w sferze poziomu ochrony praw i wolności, jak również 

prawa do prywatności w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych w sektorze łączności 

elektronicznej, w celu zapewnienia swobodnego przepływu danych we Wspólnocie. Należy 

podkreślić, iż przepisy dyrektywy 2002/58/WE były uzupełnieniem dyrektywy 95/46/WE, 

która została uchylona, a jej miejsce zajęło RODO. EROD zwraca szczególną uwagę, że 

należyta interpretacja przepisów RODO, jak również dyrektywy 2002/58/WE pozwala na 

wysunięcie wniosku, że przepisy te nie stoją ze sobą w sprzeczności. W głównej mierze 

 
326 opinia w sprawie internetowej reklamy behawioralnej, 22 czerwca 2010 r., WP 171, s. 9. Zob. również opinia 

1/2008 dotycząca zagadnień ochrony danych związanych z wyszukiwarkami (WP148), sekcja 4.1.3, s. 12–139;  
327 TSUE, C-210/16, 5 czerwca 2018, C-210/16, ECLI:EU:C:2018:388. Zob. w szczególności pkt 33–34; 
328 Opinia rzecznika generalnego Bobeka w sprawie Fashion ID z 19 grudnia 2018 r., C-40/17 

ECLI:EU:C:2018:1039; 
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przepisy zawarte w treści dyrektywy 2002/58/WE stanowią w istocie uzupełnienie ogólnych 

regulacji RODO, tak jak art. 5 ust. 3 dyrektywy 2002/58/WE, który wskazuje na konieczność 

wyrażenia uprzedniej zgody przez użytkownika do przechowywania informacji bądź do 

korzystania z informacji uprzednio zachowanych. Przykładem uzupełniania oraz wzajemnej 

korelacji pomiędzy omawianymi aktami są sytuacje, w których dyrektywa 2002/58/WE nie 

zawiera w swojej treści szczegółowych przepisów określających dany problem, wówczas 

odpowiednie jest stosowanie ogólnych norm RODO.  

Przedmiotem rozważań w odniesieniu do interakcji pomiędzy dyrektywą 2002/58/WE                   

a RODO w treści opinii EROD objęta jest również kwestia uprawnień przysługujących 

poszczególnym krajowym organom ochrony danych osobowych w sytuacji, kiedy normy 

zawarte w treści dyrektywy 2002/58/WE oraz RODO mogą być stosowane jednocześnie. 

RODO w swojej treści obliguje państwa członkowskie do ustanowienia organu nadzorczego, 

którego celem jest przestrzeganie regulacji zawartych w treści rozporządzenia przez obywateli 

państwa członkowskiego. Jednocześnie należy mieć na uwadze, że w odniesieniu do dyrektywy 

2002/58/WE, państwa członkowskie były również zobligowane do powołania odpowiednich 

organów regulacyjnych, na mocy przepisów zawartych w treści dyrektywy ramowej. Wydaje 

się, że EROD zwraca szczególną uwagę na swobodę w kwestii ustanawiania organów 

regulacyjnych przez państwa członkowskie, które to organy są odpowiedzialne za 

egzekwowanie przepisów dyrektywy 2002/58/WE 329. Niemniej należy zauważyć, że pod 

szarszą dyskusję można poddać pogląd czy rzeczywiście kwestie związane ze stosowaniem 

plików cookies winny leżeć w gestii regulatora rynku telekomunikacyjnego. Z uwagi na to, że 

materia ta wiąże się bezpośrednio z kwestiami związanymi bezpośrednio z ochroną danych 

osobowych i potencjalnych naruszeń w tym obszarze bardziej zasadne wydaje się by sprawy te 

leżały w gestii regulatorów ochrony danych osobowych.  

Dyrektywa 2002/58/WE w kwestii środków ochrony prawnej przed sądem, 

odpowiedzialności prawnej oraz ewentualnych sankcji odwołuje się do treści regulacji 

zawartych w RODO. Jednocześnie należy mieć na uwadze, że w kwestii implementacji oraz 

egzekwowania regulacji dyrektywy 2002/58/WE zastosowanie znajduje przepis szczególny art. 

15a, który określa, że państwa członkowskie są odpowiedzialne za ustanowienie przepisów 

regulujących kary, w tym sankcje karne, które mają zastosowanie w przypadku naruszeń 

 
329Sprawozdanie dla Komisji „Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej: ocena transpozycji, 

skuteczności i kompatybilności z proponowanym rozporządzeniem o ochronie danych”, SMART 2013/0071, s. 

33 i nast.; 



137 
 

krajowych przepisów przyjętych na mocy dyrektywy. Co więcej, brak jest przepisów 

odnoszących się do wskazania, jaki konkretny organ państwa członkowskiego ma być 

odpowiedzialny za egzekwowanie regulacji przyjętych na mocy omawianej dyrektywy.                         

W sytuacji, gdy prawo krajowe reguluje kompetencje organu regulacyjnego wyłącznie  

w zakresie regulacji zawartych w dyrektywie 2002/58/WE, należy mieć na uwadze, że nie 

należy ich rozszerzać. Wobec tego, organ regulacyjny nie może opierać się na przepisach 

zawartych w treści RODO, w odniesieniu do należytego egzekwowania krajowych przepisów 

ustanowionych na mocy dyrektywy 2002/58/WE. Dopuszczalne wydaje się jednak 

rozszerzenie uprawnień rzeczonego organu w oparciu o przepisy RODO. W sytuacji, kiedy 

przetwarzanie danych wchodzi w zakres przedmiotowy obydwu aktów prawnych, wówczas 

odpowiednie organy ochrony danych w państwie członkowskim są kompetentne do podjęcia 

kroków prawnych, wyłącznie w przypadku, gdy prawo krajowe danego państwa nadaje im 

stosowne kompetencje w tej materii. Istotne jest rozgraniczenie w odniesieniu do kompetencji 

organów nadzorczych powołanych na mocy RODO, albowiem ich uprawnienia są 

nieograniczone wobec przetwarzania danych, które nie jest objęte przepisami szczególnymi, 

zawartymi w treści dyrektywy 2002/58/WE. W sytuacji, kiedy dochodzi do naruszenia 

przepisów RODO, jak również przepisów krajowych, będących wynikiem implementacji 

dyrektywy 2002/58/WE, wówczas organ ochrony danych jest uprawniony do uwzględnienia 

każdego rodzaju naruszenia, jednakże pewne ograniczenie opiera się na możliwości 

egzekwowania prawa wyłącznie na podstawie RODO, chyba że właściwość organu ochrony 

danych państwa członkowskiego została rozszerzona.  

Belgijski DPA zwrócił uwagę na sytuację, czy podczas badania zgodności z prawem 

przetwarzania danych, organy nadzorcze ustanowione na mocy RODO winny brać pod uwagę 

krajowe regulacje będące wynikiem implementacji dyrektywy 2002/58/WE. EROD                                 

w odpowiedzi podkreślił, iż wyżej wskazane przepisy regulują wyłącznie określone procesy 

przetwarzania danych, które są wskazane w treści dyrektywy 2002/58/WE. W sytuacji, gdy 

prawo krajowe państwa członkowskiego nie uprawnia organu nadzorczego powołanego na 

mocy RODO do egzekwowania przepisów wdrożonych na mocy dyrektywy 2002/58/WE, 

wówczas zakres jego kompetencji nie może ulec rozszerzeniu. Jednakże należy mieć na 

uwadze, że w przypadku, gdy przetwarzanie danych wchodzi w zakres przedmiotowy 

dyrektywy 2002/58/WE, natomiast nie reguluje ona danego zagadnienia w sposób 

szczegółowy, wówczas organy nadzorcze są właściwe do dokonania oceny zgodności z prawem 

procesów przetwarzania, które są następstwem oraz mają związek z przechowywaniem 
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informacji bądź dostępem do informacji znajdujących się na urządzeniu użytkownika 

końcowego.   

Naruszenie przepisów RODO może wiązać się również z naruszeniem krajowych 

przepisów implementujących dyrektywę 2002/58/WE. Wówczas organ ochrony danych może 

szerzej rozpatrzeć dane zdarzenie, aczkolwiek decyzja w tej materii musi być oparta na 

przepisach RODO, chyba że organ ochrony danych został wyposażony w dodatkowe 

kompetencje. W sytuacji, gdy dane państwo członkowskie ustanowiło kilka organów 

właściwych dla różnych instrumentów prawnych, wówczas istotne jest określenie ich 

kompetencji w sposób uzupełniający i spójny, aby uniknąć naruszeń zasady non bis in idem. 

Istotne jest, iż wyżej wskazana sytuacja również przekłada się na kooperację oraz wspólne 

działanie między odpowiednimi organami. Na wstępie EROD wskazuje na dopuszczalność 

takiej współpracy, jednocześnie podkreślając, iż regulacje zawarte w treści RODO nie znajdują 

zastosowania wobec egzekwowania przepisów krajowych, przyjętych w wyniku implementacji 

dyrektywy 2002/58/WE. Współpraca odpowiednich organów, która wynika z treści art. 15a ust. 

4 dyrektywy 2002/58/WE, winna pozostawać w granicach ją umożliwiających, na podstawie 

odpowiednich przepisów krajowych. Nawet w przypadku, gdy przetwarzanie danych podlega 

przepisom RODO, wówczas współpraca organów jest dopuszczalna z uwagi na sytuację,                        

w której przetwarzanie danych opiera się na dostępie do informacji przechowywanych na 

urządzeniu końcowym użytkownika, będącym przedmiotem regulacji o ochronie danych 

osobowych, które jednocześnie nie są objęte przepisami dyrektywy 2002/58/WE w określonym 

zakresie. Przykład stanowi wcześniej wskazana sytuacja, w której przetwarzanie jest wynikiem 

dostępu do informacji przechowywanych na urządzeniu użytkownika. W takiej sytuacji 

zastosowanie mają przepisy RODO, również w zakresie współpracy oraz spójności. EROD                         

w treści swojej opinii podkreśla nadto, że w sytuacji, kiedy dochodzi do naruszenia krajowych 

przepisów dyrektywy 2002/58/WE, wówczas organy ochrony danych są zobowiązane do 

podejmowania działań zgodnie z uprawnieniami nadanymi im przez prawo, wyłącznie                            

w zakresie tych przepisów. 

Treść przedmiotowej opinii jest w swoistego rodzaju wytycznymi dla państw 

członkowskich, które w wyniku braku rewizji dyrektywy 2002/58/WE, na skutek wejścia                       

w życie RODO, napotykają liczne problemy związane ze stosowaniem poszczególnych 

instrumentów prawnych. Również dynamiczny postęp technologiczny, który obejmuje m.in. 

przetwarzanie danych osobowych co wpływa na pojawianie się incydentalnych przypadków, 

które wielokrotnie powodują istotne wątpliwości odnoszące się do prawnej kwalifikacji takich 



139 
 

działań. Przykładem tego może być m.in. pojawienie się na rynku tzw. inteligentnych 

głośników, które są obsługiwane przez asystentów głosowych, takich jak Amazon Alexa, 

Google Assistant bądź Apple Siri330. Interakcje osób z takimi urządzeniami w istotny sposób 

wiążą się z przetwarzaniem danych osobowych. Takie działanie niesie za sobą wiele 

negatywnych aspektów, które opierają się m.in. na braku przejrzystości co do przetwarzania 

danych przez inne osoby, aniżeli właścicieli takowych urządzeń. Przykładem takiego działania 

jest sytuacja, w której inteligentny głośnik pozostaje włączony dla kilku osób. W sytuacji 

zbierania danych takich jak głos użytkownika, wiek lub historia wyszukiwania, wówczas nie 

sposób jest zgodzić się z tym, iż osoby inne niż właściciel, który otrzymał z takowym 

urządzeniem stosowne instrukcje, zapoznały się z treścią informacji producenta w przedmiocie 

przetwarzania danych. Taka sytuacja może wiązać się z niewłaściwym celem przetwarzania 

danych, albowiem zaawansowanie technologiczne pozwala, za pośrednictwem tych urządzeń, 

na ocenę stanu zdrowia oraz stanu emocjonalnego użytkownika, co wiąże się z późniejszym 

dostosowaniem produktów, w wyniku tak zgromadzonych informacji331. Użytkowanie 

inteligentnych głośników niesie ze sobą również wiele istotnych problemów związanych                         

z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych, albowiem w wyniku użytego wyrazu w trakcie 

swobodnej wypowiedzi, który to wyraz jest odpowiedzialny za tzw. wybudzenie, czyli 

uruchomienie rzeczonego głośnika, użytkownik nie wyraża dobrowolnej zgody na takie 

działanie, które może być również wynikiem błędu takiego urządzenia. Problemem jest również 

okres przechowywania danych, albowiem niektóre dane przechowywane na inteligentnym 

głośniku mogą zostać usunięte wyłącznie przez użytkownika. Co więcej - zdarzają się sytuacje, 

że dane są nieusuwalne332 bądź działanie to nie obejmuje całości zgromadzonych danych. 

Bezpieczeństwo związane z takim rodzajem przetwarzania danych jest także kwestią 

problematyczną, albowiem technologia ta jest podłączona zwykle do lokalnej sieci, co 

powoduje, że każde urządzenie w sieci lokalnej ma możliwość interakcji z inteligentnym 

głośnikiem. Wobec powyższego - nieuprawniony dostęp do sieci może wiązać się z instalacją 

szkodliwego oprogramowania bądź zmianą ustawień na inteligentnym głośniku bez zgody 

użytkownika, a finalnie doprowadzić do wycieku danych przechowywanych na tym 

urządzeniu333. Rodzi się to pytanie zasadnicze, czy postęp technologiczny skutkuje 

koniecznością dostosowywania regulacji prawnych w miarę jego zaawansowania. Zasadne 

 
330 https://docs.broadcom.com/doc/istr-security-voice-activated-smart-speakers-en; 
331 TechDispatch Issue #1 - July 2019: Smart Speakers and Virtual Assistants; 
332 https://www.zdnet.com/article/amazon-cant-yet-completely-delete-alexa-voice-transcriptions/; 
333 https://docs.broadcom.com/doc/istr-security-voice-activated-smart-speakers-en; 

https://www.zdnet.com/article/amazon-cant-yet-completely-delete-alexa-voice-transcriptions/
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wydaje się twierdzenie, że obecnie unijne regulacje nie stanowią w sposób kompleksowy 

odpowiedzi na problemy związane z gromadzeniem bądź przetwarzaniem danych 

osobowych.334. Jeśli informacje pozyskane za pomocą umieszczania i odczytywania pliku 

cookie lub podobnego rozwiązania mogą zostać uznane za dane osobowe, oprócz art. 5 ust. 3 

dyrektywy 2002/58/WE zastosowanie będzie miało również RODO. Także Grupa Robocza ds.  

Artykułu 29 w jednej ze swoich opinii stwierdziła, że metody rozpowszechniania reklam 

behawioralnych często wiążą się ze zbieraniem danych osobowych. Jest tak z kilku powodów: 

i) reklama internetowa zwykle łączy się ze zbieraniem adresów IP i przetwarzaniem 

niepowtarzalnych identyfikatorów (za pomocą pliku cookie). Wykorzystanie urządzeń                               

z niepowtarzalnym identyfikatorem umożliwia śledzenie użytkowników danego komputera 

nawet w przypadku korzystania przez nich z dynamicznego adresu IP. Innymi słowy, takie 

urządzenia umożliwiają „wyszczególnienie” osób, nawet jeśli ich tożsamość nie jest znana. ii) 

ponadto, informacje zebrane dla celów reklamy behawioralnej dotyczą cech lub zachowania 

danej osoby i wykorzystywane do wywierania na nią wpływu. Pogląd taki dodatkowo 

potwierdza możliwość połączenia profili w dowolnym momencie z bezpośrednio 

identyfikowalnymi informacjami zapewnionymi przez osobę, której dane dotyczą, np. podczas 

rejestracji. Identyfikowalność może wynikać również z fuzji firm, utraty danych i rosnącej 

dostępności w internacie danych osobowych w połączeniu z adresami IP. Motyw 10 dyrektywy 

2002/58/WE stanowi, że  ma ona zastosowanie „do wszystkich spraw dotyczących ochrony 

podstawowych praw i wolności, które nie są szczegółowo objęte przepisami niniejszej 

dyrektywy, włączając zobowiązania nałożone na administratora oraz prawa jednostek.” 

Przepis ten jest zgodny z doktryną prawa stanowiącą, że prawo regulujące konkretna kwestie 

(lex specialis) ma pierwszeństwo przed prawem bardziej ogólnym (lex generalis).  

Kolejnym problemem jest ustalenie adresata norm prawnych zawartych w art. 5 ust. 

32002/58/WE. W procesie reklamy behawioralnej biorą udział:  zainteresowane strony, w tym 

dostawcy sieci reklamowych, publikujący i reklamodawcy. Istotne jest ustalenie roli, jaka 

odgrywają, a co za tym idzie – ich zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów                      

w zakresie ochrony danych. W związku z powyższym, Grupa Robocza ds. Artykułu 29 

stwierdziła, że w odniesieniu do dostawców sieci reklamowych: Po pierwsze, zobowiązania 

nałożone przez art. 5 ust. 3 dyrektywy odnoszą się do podmiotów, które umieszczają pliki 

cookie oraz pozyskują informacje z plików cookie przechowywanych na terminalu osoby, 

której dane dotyczą. Zgodnie z art. 5 ust. 3 nie ma znaczenia, czy podmiot umieszczający bądź 

 
334 https://archiwum.giodo.gov.pl/261/id_art/3592/j/pl; 
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odczytujący plik cookie jest administratorem czy przetwarzającym dane. W kontekście reklam 

behawioralnych, taka interpretacja nakłada na dostawców sieci reklamowych obowiązek 

uzyskania świadomej zgody. Po drugie, jednocześnie, jeśli reklama behawioralna pociąga za 

sobą przetwarzanie danych, dostawcy sieci reklamowych pełnią również role administratorów. 

Dostawcy sieci reklamowych sprawują całkowitą kontrolę nad celami i środkami 

przetwarzania. „Wynajmują” przestrzeń na stronach internetowych publikujących, na której 

umieszczają ogłoszenia, ustawiają i odczytują informacje związane z plikami cookie oraz,                     

w większości przypadków, zbierają adresy IP i inne dane, jakie może ujawnić przeglądarka. 

Ponadto, dostawcy sieci reklamowych wykorzystują zebrane informacje dotyczące zachowań 

internautów w celu tworzenia profili oraz wyboru i dostarczania reklam, które maja być 

wyświetlane na podstawie tego profilu. W takim przypadku niewątpliwie są administratorami 

danych.  Jak wskazała Grupa Robocza ds. Artykułu 29, to, czy publikującego można uznać za 

współadministratora łącznie z dostawcą sieci reklamowej zależeć będzie od warunków 

współpracy pomiędzy nimi. W związku z powyższym, Grupa Robocza ds. Artykułu 29 

stwierdza, że w typowej sytuacji, kiedy dostawcy sieci reklamowych wyświetlają 

spersonalizowane reklamy, publikujący przyczyniają się do tego poprzez ustawienie swoich 

stron internetowych w taki sposób, że następuje automatycznie przekierowywane na stronę 

dostawcy sieci reklamowej. W wyniku tego działania przeglądarka użytkownika przesyła jego 

adres IP dostawcy sieci reklamowej, który następnie przesyła plik cookie i reklamę 

spersonalizowaną. Należy podkreślić, że publikujący nie przekazują adresu IP gościa do 

dostawcy sieci reklamowej – zostaje on przekazany ze względu na fakt, że publikujący ustawia 

swoje strony internetowe w taki sposób, że następuje automatycznie przekierowywane na 

stronę dostawcy sieci reklamowej. Innymi słowy, publikujący zapoczątkowuje przekazanie 

adresu IP, co stanowi pierwszy krok umożliwiający późniejsze przetwarzanie prowadzone 

przez dostawce sieci reklamowej w celu wyświetlenia spersonalizowanych reklam. W związku 

z powyższym, choć z technicznego punktu widzenia adres IP przekazuje przeglądarka osoby 

odwiedzającej stronę, to nie ta osoba zapoczątkowuje przekazywanie –użytkownik zamierzał 

jedynie odwiedzić stronę internetowa publikującego, nie planował odwiedzać strony dostawcy 

sieci reklamowej. Odpowiedzialność nie dotyczy wszystkich operacji przetwarzania, jakie 

trzeba przeprowadzić w celu wyświetlenia reklam behawioralnych, np. przetwarzania 

prowadzonego przez dostawce sieci reklamowej polegającego na tworzeniu profili, 

wykorzystywanych następnie do wyświetlania reklam spersonalizowanych. Odpowiedzialność 

publikującego obejmuje jednak pierwszy, początkowy etap przetwarzania danych czyli 

przekazanie adresu IP, które ma miejsce po wejściu gościa na jego stronę internetową. Wynika 
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to z faktu, że publikujący ułatwiają takie przekazywanie i współdecydują o celach, dla których 

jest ono prowadzone, tj. o wyświetleniu gościom reklam spersonalizowanych. Podsumowując, 

z powyższych powodów publikujący będą częściowo odpowiedzialni za przetwarzanie jako 

administratorzy, odpowiedzialność taka nie może jednak pociągać za sobą wypełniania 

większości wymogów zawartych w dyrektywie. Publikujący nie przechowują danych 

osobowych, wiec rzecz jasna nie miałoby sensu stosowanie niektórych z przepisów dyrektywy, 

np. dotyczących prawach dostępu. Jednak, jak opisano poniżej, obowiązek informowanie 

użytkowników o przetwarzaniu danych odnosi się również do publikujących. Ponadto, 

publikujących uznaje się za współadministratorów, jeśli zbierają oni dane osobowe dotyczące 

gości takie jak ich nazwisko, adres, wiek, położenie itp. i przekazują je dostawcy sieci 

reklamowej.  

Sens powyższej normy polega na tym, w przypadku, gdy przepisy szczególne w stosunku 

do RODO nie ustanawiają odrębnych reguł przetwarzania danych osobowych, ale odwołują się 

do zasad określonych w rozporządzeniu 2016/679, to wówczas powinny być interpretowane 

zgodnie z konstrukcjami prawnymi ustanowionymi w RODO. Przykładem takich przepisów są 

postanowienia dyrektywy 2002/58/WE dotyczące zgody użytkownika (abonenta). Zgodnie 

bowiem z art. 2 pkt f) oraz motywem 17 tej dyrektywy: „Do celów niniejszej dyrektywy, zgoda 

użytkownika lub abonenta, niezależnie od tego czy abonentem jest osoba fizyczna czy prawna, 

powinna mieć to samo znaczenie co zgoda podmiotu danych opisana i szerzej określona  

w dyrektywie 95/46 (podkr. X.K.)” 335 .W konsekwencji powyższego, po wejściu w życie 

RODO zgoda jako przesłanka legalizująca dokonywanie czynności objętych regulacją 

PrTelekom (np. zamieszczanie i odczytywanie cookies), dla swej skuteczności powinna spełnić 

– zmienione w stosunku do dyrektywy o ochronie danych osobowych 95/46 – warunki 

ważności (skuteczności) określone w rozporządzeniu 2016/679. Tego rodzaju powiązanie 

przepisów RODO oraz PrTelekom przewidział również polski projektodawca w projekcie 

nowelizacji art. 174 PrTelekom, zgodnie z którą to propozycją „do uzyskania zgody abonenta 

lub użytkownika końcowego zastosowanie mają przepisy o ochronie danych osobowych”336. 

Jak już wcześniej wskazano drugim z przepisów, określających wzajemne relacje 

przepisów rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów 2002/58/WE, jest art. 95 RODO. Podzielić 

należy pogląd, że przepis ten ustanawia normę kolizyjną, zgodnie z którą RODO nie nakłada 

żadnych dodatkowych obowiązków na osoby fizyczne lub prawne w odniesieniu do 

 
335 X. Konarski, Podstawy prawne … ; 
336 Tamże  

https://pulpit.uksw.edu.pl/go/sip.legalis.pl~ssl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguyts
https://pulpit.uksw.edu.pl/go/sip.legalis.pl~ssl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguyts
https://pulpit.uksw.edu.pl/go/sip.legalis.pl~ssl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguyts
https://pulpit.uksw.edu.pl/go/sip.legalis.pl~ssl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguyts
https://pulpit.uksw.edu.pl/go/sip.legalis.pl~ssl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguytsltqmfyc4mzuhaztkmjtga
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przetwarzania związanego ze świadczeniem publicznie dostępnych usług łączności 

elektronicznej w publicznych sieciach łączności w Unii, pod warunkiem, że osoby te podlegają 

szczególnym obowiązkom wynikającym z dyrektywy 2002/58/WE, które mają ten sam cel. 

Wydaje się zasadna teza, że w zakresie więc, w jakim przepisy dyrektywy 2002/58/WE będą 

ograniczać względem RODO – możliwości przetwarzania danych pochodzących z łączności 

elektronicznej, „względniejsze” będą przepisy dyrektywy 2002/58/WE. Sytuacja taka może 

mieć miejsce w szczególności w przypadku ograniczenia – w stosunku do RODO – możliwości 

posługiwania się poszczególnymi podstawami prawnymi przetwarzania danych. Przykładowo, 

na gruncie PrTelekom brak jest możliwości oparcia się na przesłance prawnie uzasadnionego 

interesu w sytuacji korzystania z cookies, podmiot korzystający z ciasteczek musi bowiem 

pozyskać zgodę abonenta lub użytkownika na tego rodzaju działania. Z drugiej strony, 

charakter RODO jako lex generali w stosunku do PrTelekom, przesądza o stosowaniu 

przepisów RODO w zakresie, w którym przepisy sektorowe nie regulują danego rodzaju 

obowiązków (np. w zakresie realizacji praw podmiotów danych)337. 

Jak wskazano w literaturze konsekwencją niezależnego charakteru reżimów prawnych 

RODO oraz przepisów dyrektywy 2002/58/WE jest konieczność dokonania odrębnej analizy 

podstaw prawnych dokonywania czynności objętych tymi regulacjami. W przypadku 

przetwarzania cookies jako danych osobowych zastosowanie znajdują ogólne podstawy prawne 

określone w RODO (art. 6). W zależności od stanu faktycznego, będzie to bądź zgoda podmiotu 

danych osobowych (art. 6 ust. 1 pkt b), bądź prawnie uzasadniony interes administratora danych 

(art. 6 ust. 1 pkt f). Wybór jednej z tych podstaw ma istotne konsekwencje prawne. Po pierwsze, 

różnie określone zostały żądania przysługujące podmiotom danych w przypadku żądania 

zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych (cofnięcie zgody – art. 7 pkt 3, sprzeciw na 

przetwarzanie danych na podstawie prawnie uzasadnionego – art. 21). Po drugie, ze zbieraniem 

zgód podmiotów danych osobowych wiążą się dodatkowe obowiązki dowodowe. Zgodnie  

z art. 7 pkt 1  RODO, „Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, administrator musi 

być stanie wykazać, że osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich 

danych osobowych”. Obowiązek ten dodatkowo podkreślono w motywie 42 RODO. 

Przykładowym sposobem spełnienia tego obowiązku jest prowadzenie „rejestru uzyskanych 

oświadczeń o wyrażeniu zgody, tak aby móc wykazać, w jaki sposób i kiedy uzyskano zgodę 

oraz jakie informacje przekazano osobie, której dane dotyczą, w momencie uzyskania 

zgody”.Po trzecie, różny może być zakres innych praw im przysługujących na podstawie 

 
337Tamże  
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RODO. Przykładowo, prawo do przenoszalności danych (art. 20) stosuje się w sytuacjach 

wyrażenia zgody, ale już nie prawnie uzasadnionego interesu jako podstawy przetwarzania 

danych osobowych338. 

Jak wykazuje praktyka, powyższe okoliczności powodują nieraz, że administratorzy danych 

przetwarzający dane osobowe zebrane przy pomocy ciasteczek, pozyskują jedynie zgody 

wymagane przepisami PrTelekom, przy określaniu podstawy prawnej na gruncie RODO 

opierając się na przesłance prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 pkt f). Przyjęcie 

takiego rozwiązania należy uznać, w świetle niezależności reżimów prawnych RODO oraz 

PrTelekom, za dopuszczalne. Z drugiej jednak strony pamiętać należy, że możliwość 

korzystania z podstawy określonej w art. 6 ust. 1 pkt f) wymaga spełnienia określonych w tym 

przepisie przesłanek, m.in. poprzez wykazanie, że interes podmiotu danych nie ma charakteru 

nadrzędnego w stosunku do interesów administratora danych lub osoby trzeciej. W tym 

kontekście warto zauważyć, że zgodnie z Opinią Grupy Roboczej ds. Arykułu 29 Nr 6/2014                

w sprawie prawnie uzasadnionych interesów administratora danych na mocy art. 7 dyrektywy 

95/46/WE, zestawianie informacji dotyczących korzystania przez podmioty danych z różnych 

usług internetowych, bez wprowadzenia dodatkowych zabezpieczeń interesów tych 

podmiotów, może budzić wątpliwości w zakresie dopuszczalności powołania się na prawnie 

uzasadniony interes339. Zagadnienie to powoduje, że pojawia się także wiele nowych 

wątpliwości i pytań, z którymi prawodawca będzie musiał się zmierzyć: czym są dane osobowe, 

na czym polega ich przetwarzanie, jaka jest różnica pomiędzy danymi a ich nośnikami, czy 

każda informacja, którą można przypisać do osoby fizycznej, musi być zawsze traktowana jak 

dane osobowe, czy też istnieją pojęcia równoległe, takie jak dane służbowe, kontaktowe, ogólne 

lub dane o niskim poziomie szczegółowości, które nie powinny jednak być uznawane za dane 

osobowe340. 

 

3.6. Podsumowanie  

 

Prawodawca unijny uwzględnił konieczność ochrony dostępu do urządzenia użytkownika 

przyjmując  dyrektywę 2002/58/WE, która ma na celu harmonizację przepisów państw 

 
338 Tamże  
339 Tamże  
340 M. Kołodziej, Praktyczne podejście do stosowania RODO w Vademecum Inspektora Ochrony Danych, 

Warszawa 2020;  



145 
 

członkowskich w sferze poziomu ochrony praw i wolności, jak również prawa do prywatności 

w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych w sektorze łączności elektronicznej, w celu 

zapewnienia swobodnego przepływu danych we Wspólnocie. Przepisy dyrektywy                                      

o prywatności miały stanowić uzupełnienie dyrektywy 95/46/WE, co wydaje się kierunkiem 

jak najbardziej słusznym jednak obecnie wymagają one pilnej rewizji na poziomie europejskim. 

Po wejściu z życie RODO, rozszerzeniu definicji danych osobowych o numer IP z pewnością 

należy spojrzeć na ochronę dostępu do informacji w urządzeniu użytkownika w szerszym 

kontekście. Przepisy europejskiego prawa telekomunikacyjnego nastręczają też szereg 

wątpliwości co do kategorii cookies, które należy uznać za legalne, z czym próbowała sobie 

poradzić Grupa Robocza ds. Artykułu 29. Naruszenia w tym obszarze są ewidentne o czym 

świadczą sprawy, które rozsądzić musiał TSUE. Zasadnym jest stworzenie mechanizmu, który 

pozwoli użytkownikowi na podjęcie świadomej zgody czy i w jakim zakresie chciałby udzielić 

dostępu do swojego urządzenia. Brak zgody nie może także powodować negatywnych 

konsekwencji dla użytkownika w postaci tego, że utrudnione będzie korzystanie z usług.  

Co prawda przeglądarki internetowe zapowiadają rezygnację z cookies, niemniej wydaje się, 

że ta deklaracja z pewnością nie rozwiąże tego problemu, gdyż śledzenie zachowań 

użytkowników przez ich urządzenia stało się elementem życia gospodarczego i znacznych 

przychodów wielu firm.   
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Rozdział 4. Perspektywy zmian prawnych w zakresie automatycznego 

gromadzenia danych o użytkownikach Internetu 
 

4.1. Projekt unijnego rozporządzenia dotyczącego prywatności i łączności 

elektronicznej 
 

U podstaw dalszych rozważań na temat regulacji dotyczących gromadzenia danych  

o użytkownikach można przyjąć założenie, że dane to ropa XXI wieku341. Trwający już ponad 

cztery lata przegląd dyrektywy 2002/58/WE jest jedną z kluczowych inicjatyw Komisji 

Europejskiej w ramach strategii jednolitego rynku cyfrowego, której celem jest wzmocnienie 

zaufania i bezpieczeństwa usług cyfrowych w UE ze szczególnym naciskiem na zapewnienie 

wysokiego poziomu ochrony obywateli i równych warunków działania dla wszystkich 

uczestnicy rynku w całej UE. W trakcie tego przeglądu zaczęto się zastanawiać, czy jednak 

regulacja ta nie powinna ewoluować w kierunku formy rozporządzenia unijnego, stosowanego 

bezpośrednio w krajach członkowskich UE. Jak wskazuje C. Mik „bezpośrednia stosowalność” 

rozporządzenia oznacza, że akt ten ze swej natury staje się częścią krajowego systemu 

prawnego bez potrzeby dokonywania jakichkolwiek czynności transpozycyjnych i wywiera 

skutki bezpośrednie w stosunku do jednostek”342.  

 Na szczególną uwagę spośród inicjatyw legislacyjnych Komisji Europejskiej 

zasługuje projekt rozporządzenia o e-prywatności, który został opublikowany przez Komisję 

Europejską 10 stycznia 2017 r. Ma ono zastąpić obecną dyrektywę 2002/58/WE o prywatności 

oraz dostosować przepisy w zakresie ochrony prywatności i danych w komunikacji 

elektronicznej do obecnych realiów rynkowych i postępu technologicznego. Celem regulacji 

ma być uzupełnienie i uszczegółowienie RODO. Słuszne wydaje się podejście zakładające, że 

zakresie więc, w jakim dane pochodzące z łączności elektronicznej zawierają dane osobowe, 

stosuje się kumulatywną ochronę przewidzianą zarówno przepisami RODO, jak  

i rozporządzenia o e-prywatności343. Dane te są bowiem chronione zarówno na podstawie  

art. 7 (dane objęte tajemnicą komunikowania się), jak i art. 8 (dane osobowe) KPP, których 

inkorporację do wtórnego prawa Unii Europejskiej stanowią właśnie obydwa te rozporządzenia 

 
341 Raport 2016, Mobile w realu, pobrano z: http://www.linteri.pl/raport/2016 
342 C. Mik, Europejskie Prawo Wspólnotowe, T.I. s. 496; 
343 X. Konarski. rozporządzenie o e-Prywatności jako regulacja sektorowa względem ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych (RODO), MoP, nr 20/2017, dostęp przez Legalis; 
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 Projektowany akt wskazuje zasady cyfrowego przetwarzania danych, takich jak treść 

emaili, SMSów, MMSów, czy informacji o lokalizacji geograficznej używanego urządzenia, 

dacie, czasie trwania połączeń. W ten sposób ograniczony zostanie dostęp i możliwość 

wykorzystania tych danych przez dostawców usług komunikacji elektronicznej. 

Rozporządzenie będzie dotyczyło dostawców usług telekomunikacyjnych, dostawców 

Internetu oraz, nieobjęte obecną dyrektywą o prywatności, podmioty, które świadczą usługi 

typu: Facebook Messenger, Skype, Gmail, WhatsApp, czy Viber. Korzystnym rozwiązaniem 

dla obywateli jest to, że podmioty, które mają siedzibę poza Unią Europejską będą miały 

obowiązek stosować przepisy rozporządzenia jeśli świadczą swoje usługi obywatelom któregoś 

z krajów UE. Co więcej, zostanie wprowadzony obowiązek ustanowienia przez taki podmiot 

swojego przedstawiciela w Unii, co ułatwi ewentualne dochodzenie roszczeń przez obywateli. 

Projekt rozporządzenia ma chronić przed śledzeniem przez dostawców usług, reklamodawców 

internetowych aktywności użytkownika w sieci. Działające w Internecie serwisy – 

wyszukiwarki, strony informacyjne, czy sklepy internetowe wykorzystują tzw. pliki cookies, 

które umożliwiają uzyskanie informacji o odwiedzanych przez nas stronach, zapamiętanie 

naszych preferencji i personalizowanie stron internetowych w zakresie wyświetlanych treści 

oraz dopasowania reklam. Projekt przewiduje, że przy instalacji oprogramowania, użytkownik 

będzie miał możliwość konfiguracji ustawień prywatności i wyłączenia możliwości używania 

narzędzi śledzących (typu pliki cookies)344. Zawartość komunikacji elektronicznej może 

ujawniać dane szczególnie chronione na temat osób fizycznych zaangażowanych w taką 

komunikację, od osobistych doświadczeń i uczuć po stan zdrowia, orientację seksualną  

i poglądy polityczne, których ujawnienie mogłoby spowodować osobistą i społeczną szkodę, 

stratę ekonomiczną lub zażenowanie. Podobnie metadane pozyskane z łączności elektronicznej 

mogą także ujawniać dane szczególnie chronione i dane osobowe. Do takich metadanych należą 

wybierane numery, odwiedzane strony internetowe, lokalizacja geograficzna, godzina, data  

i czas trwania połączenia itp., pozwalające na wyciągnięcie konkretnych wniosków 

dotyczących prywatnego życia osób zaangażowanych w komunikację elektroniczną, takich jak 

ich relacje towarzyskie, zwyczaje bądź aktywności codziennego życia, zainteresowania, gusty 

itp.  

 Zgodnie z wymogami lepszego stanowienia prawa Komisja przeprowadziła ocenę ex 

post dyrektywy 2002/58/WE w ramach programu sprawności i wydajności regulacyjnej 

 
344 Pobrano z: https://www.gov.pl/cyfryzacja/projekt-rozporzadzenia-ue-w-sprawie-prywatnosci-i-lacznosci-

elektronicznej-rozporzadzenie-eprivacy; 
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(„ocena REFIT”). Z oceny wynika, że cele i zasady obecnych ram są nadal rozsądne. Niemniej 

jednak od czasu ostatniego przeglądu dyrektywy dokonanego w 2009 r. na rynku doszło do 

ważnych zmian technologicznych i gospodarczych. Konsumenci i przedsiębiorstwa w coraz 

większym stopniu zamiast na tradycyjnych usługach łączności polegają na nowych, opartych 

na Internecie usługach umożliwiających komunikację międzyludzką, takich jak usługi telefonii 

internetowej (VoIP), komunikatory internetowe, usługi poczty elektronicznej przez Internet. 

Takie usługi łączności OTT („usługi OTT”) zasadniczo nie są objęte obecnymi unijnymi 

ramami dotyczącymi łączności elektronicznej, w tym również dyrektywą. Dyrektywa nie 

nadąża też za rozwojem technologicznym, co skutkuje brakiem ochrony komunikacji 

przekazywanej za pośrednictwem nowych usług345.  Wniosek stanowi lex specialis względem 

RODO, uszczegóławia je i uzupełnia w kwestii danych pochodzących z łączności 

elektronicznej, które można zakwalifikować jako dane osobowe. Znaczenie skutecznej ochrony 

prywatności urządzeń końcowych wzrasta, gdyż stają się one nieodzowne w życiu osobistym  

i zawodowym do celów przechowywania danych szczególnie chronionych. Wdrożenie 

dyrektywy 2002/58/WE nie było skuteczne, aby wzmocnić pozycję użytkowników końcowych. 

Dlatego też dla osiągnięcia tego celu, w ocenie prawodawcy unijnego konieczne jest wdrożenie 

tej zasady przez centralizację zgody w oprogramowaniu i informowanie użytkowników                                 

o ustawieniach prywatności oprogramowania. Uznano, że niektóre przepisy dyrektywy 

powodują zbędne obciążenie dla przedsiębiorstw i konsumentów. Przykładowo zasada 

wyrażenia zgody w celu ochrony poufności urządzenia końcowego nie prowadzi do realizacji 

przyświecających jej celów, ponieważ użytkownicy końcowi mają do czynienia z prośbami  

o zaakceptowanie trwałych plików cookie bez rozumienia ich działania, a w niektórych 

przypadkach są nawet narażeni na działanie takich plików bez wyrażenia zgody. Aby uzyskać 

opinie obywateli, w całej UE przeprowadzono badanie Eurobarometr dotyczące prywatności  

i łączności elektronicznej. Główne ustalenia są następujące: 

− 78 % respondentów uważa, że jest bardzo ważne, aby dostęp do danych osobowych 

na ich komputerze, smartfonie lub tablecie był możliwy tylko za ich pozwoleniem;  

− 73 % respondentów uważa za bardzo ważne zagwarantowanie poufności ich 

wiadomości e-mail i wiadomości na komunikatorach internetowych;  

 
345 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017PC0010&from=DA; 
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− 89 % respondentów zgadza się z zasugerowanym rozwiązaniem, w myśl którego 

domyślne ustawienia przeglądarki powinny wstrzymywać przekazywanie ich 

danych.  

 W tym miejscu warto zwrócić uwagę na toczącą się w tym przedmiocie dyskusję na 

forum UE. Warto tu wskazać opinię Grupy Roboczej ds. Artykułu 29 odnośnie wniosku 

Komisji Europejskiej z dnia 10 stycznia 2017 r. dotyczącego projektu rozporządzenia  

w sprawie prywatności i łączności elektronicznej, w której wskazano, że pozytywnym 

aspektem nowoprojektowanej regulacji jest szerokie sformułowanie ochrony urządzeń 

końcowych. Grupa Robocza z zadowoleniem przyjęła wybór rozporządzenia jako instrumentu 

regulacyjnego. W ten sposób zapewnia się jednakowe zasady w całej UE i przejrzystość na 

potrzeby zarówno organów nadzorczych, jak i organizacji. Kolejną istotną proponowaną 

zmianą, która z pewnością odpowiedziała na wyzwania cyfrowej rzeczywistości jest także 

rozszerzenie zakresu stosowania proponowanego rozporządzenia, aby obejmował również 

dostawców usług OTT, czyli usług funkcjonalnie równoważnych bardziej tradycyjnym 

środkom komunikowania się, które w związku z tym mogą mieć podobny wpływ na prywatność 

i prawo do poufności komunikacji w przypadku osób w UE. Grupa Robocza przede wszystkim 

z zadowoleniem przyjęła fakt, że wszystkie kategorie usług OTT (OTT0, OTT1 i niektóre 

OTT2)346 obecnie wchodzą w zakres stosowania rozporządzenia, gdyż obejmuje on nie tylko 

tradycyjne środki komunikowania się (OTT0), ale również usługi funkcjonalnie równoważne 

(OTT1), jak określono w art. 8 ust. 1 lit. c) proponowanego rozporządzenia. Pozytywnym 

aspektem jest również uwzględnienie, w uzupełnieniu definicji przewidzianych w dyrektywie 

ustanawiającej Europejski kodeks łączności elektronicznej, niektórych usług OTT2 

uwzględniających wspomagającą komunikację interpersonalną i interaktywną, która jest 

nieodłącznie powiązana ze świadczoną usługą, np. w przypadku gier, aplikacji randkowych lub 

stron z recenzjami (art. 4 ust. 2 projektowanego rozporządzenia). Biorąc pod uwagę stopień 

rozwoju nowoczesnych usług ochrona objąć ma również przesył komunikatów w trybie 

maszyna-maszyna. Z motywu 12 wyraźnie wynika, że urządzenia komunikujące się ze sobą są 

objęte ochroną zapewnioną na podstawie proponowanego rozporządzenia. Jest to pożądane, 

gdyż tego rodzaju komunikacja często obejmuje informacje chronione na podstawie praw 

 
346 Aby zapoznać się z dalszym wyjaśnieniem tych pojęć, zob. BEREC, Report on OTT Services, BoR (16) 35, 

z dnia 29 stycznia 2016 r., s. 15 i 16: 

http://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/reports/5751-berec-report-on-ott-services 

Należy zwrócić uwagę, że w sprawozdaniu zauważono, że kategorie te służą jako pojęcia stosowane w debacie na 

temat przeglądu, i nie mają służyć jako pojęcia prawnicze; 

http://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/reports/5751-berec-report-on-ott-services
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dotyczących prywatności. Z punku widzenia stosowania takich plików jak cookies korzystny 

jest również fakt, że proponowane rozporządzenie wyraźnie obejmuje treść i powiązane 

metadane, oraz uznaje, że metadane mogą ujawniać dane szczególnie chronione. W motywie 

14 wyjaśniono, że definicja „danych pochodzących z łączności elektronicznej” zawarta w art. 

4 ust. 3 lit. a) ma być wystarczająco szeroka, aby objąć wszystkie treści i związane z nimi 

metadane, niezależnie od np. sposobów przekazywania sygnałów (uwagi Trybunału 

Sprawiedliwości przedstawione w sprawach dotyczących praw cyfrowych w Irlandii                                    

i Tele2/Watson347).  

Całokształt tych danych może bowiem dostarczyć bardzo precyzyjnych wskazówek 

dotyczących życia prywatnego osób, których dane są zatrzymywane, takich jak ich codzienne 

nawyki, miejsca stałego lub czasowego pobytu, codziennie lub okazyjnie pokonywane trasy, 

podejmowane czynności, relacje społeczne i środowiska społeczne, w których osoby te się 

obracają. W szczególności, dane te dają możność ustalenia profilu danych osób, która to 

informacja jest z punktu widzenia prawa do poszanowania życia prywatnego równie 

newralgiczna co sama treść komunikatów. Uregulowanie takie stanowi szczególnie daleko 

posuniętą ingerencję w prawa podstawowe, o których mowa w art. 7 i 8 EKTC. Okoliczność, 

że użytkownicy usług łączności elektronicznej nie wiedzą o tym, że dane te są zatrzymywane, 

może pociągnąć za sobą powstanie po ich stronie wrażenia, że ich prywatne życie podlega 

ciągłej obserwacji. Nawet jeżeli takie uregulowanie nie zezwala na zatrzymywanie treści 

komunikatu, a zatem nie jest w stanie naruszyć istoty tych praw, to obowiązek zatrzymywania 

danych o ruchu i danych o lokalizacji może mieć wpływ na korzystanie ze środków łączności 

elektronicznej, a w konsekwencji - na korzystanie przez użytkowników owych środków                          

z zagwarantowanej w art. 11 karty swobody wypowiedzi. 

W motywie 20 i art. 8 określono, że technologie wykorzystywane do uzyskania dostępu do 

urządzeń końcowych są nieistotne: jakakolwiek ingerencja w urządzenia końcowe, w tym 

wykorzystanie ich możliwości przetwarzania, wymaga zgody użytkownika końcowego                          

(z pewnymi wyjątkami). Komisja Europejska potwierdziła, że „pobieranie odbitek linii 

papilarnych przez urządzenie” objęte jest tym przepisem348. Projektowany art. 8 rozporządzenia 

o e-prywatności stanowi, że korzystanie z możliwości urządzenia końcowego do przetwarzania 

 
347 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2016 r. C-203/15; 
348 Opinia 01/2017 na temat  proponowanego rozporządzenia w sprawie prywatności i łączności elektronicznej 

(2002/58/WE), pobrano z http://iod.uni.opole.pl/wp-content/uploads/WP-247-%E2%80%93-Opinia-12017-na-

temat-proponowanego-rozporz%C4%85dzenia-w-sprawie-prywatno%C5%9Bci-i-

%C5%82%C4%85czno%C5%9Bci-elektronicznej-200258WE-j%C4%99zyk-polski-.pdf; 
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i przechowywania oraz gromadzenia informacji z urządzenia końcowego użytkowników 

końcowych, w tym informacji o oprogramowaniu i sprzęcie, inne niż dokonywane przez 

użytkownika końcowego, którego dotyczą, jest zakazane, z wyjątkiem wystąpienia 

następujących podstaw:  

1) jest to konieczne jedynie w celu dokonania transmisji komunikatu elektronicznego za 

pośrednictwem sieci łączności elektronicznej; lub  

2) użytkownik końcowy wyraził na to zgodę; lub  

3) jest to konieczne do świadczenia usługi społeczeństwa informacyjnego żądanej przez 

użytkownika końcowego; lub 

4)  jeżeli jest to konieczne w celu pomiaru odbiorców w sieci web, pod warunkiem, że 

pomiar taki jest wykonywany przez dostawcę usługi społeczeństwa informacyjnego 

żądanej przez użytkownika końcowego.  

Jeżeli chodzi o śledzenie za pośrednictwem WiFi, w zależności od okoliczności i celów 

gromadzenia danych tego rodzaju śledzenie na podstawie RODO może być uwarunkowane 

uzyskaniem zgody albo może być prowadzone wyłącznie pod warunkiem gromadzenia 

zanonimizowanych danych osobowych. W tym drugim przypadku spełnione muszą zostać  

4 warunki: cel gromadzenia danych pochodzących z urządzenia końcowego ogranicza się do 

zwykłych obliczeń do celów statystycznych, śledzenie jest ograniczone pod względem czasu                 

i miejsca do absolutnego minimum koniecznego do tego celu, po upływie takiego czasu dane 

zostaną bezzwłocznie usunięte lub zanonimizowane, a ponadto dostępne są skuteczne 

możliwości rezygnacji. Komisję Europejską zachęca się do promowania normy technicznej 

dotyczącej automatycznego sygnalizowania przez urządzenia mobilne sprzeciwu wobec 

takiego śledzenia. 

Jeżeli chodzi o analizowanie treści i metadanych, za punkt wyjścia należy przyjąć zakaz 

przetwarzania danych komunikacyjnych bez zgody wszystkich użytkowników końcowych 

(nadawców i odbiorców). Aby dostawcy mogli świadczyć usługi wyraźnie żądane przez 

użytkownika, takie jak na przykład funkcje wyszukiwania i indeksowania, lub usługi zamiany 

tekstu na mowę, należy przewidzieć wewnętrzny wyjątek dotyczący przetwarzania treści                         

i metadanych do czysto osobistych celów samego użytkownika. 

Jeżeli chodzi o zgodę na śledzenie, Grupa Robocza do spraw Artykułu 29 na etapie prac 

nad projektem wezwała do wprowadzenia wyraźnego zakazu stosowania zapór cookie wall,                          

tj. zakazu zmuszania użytkowników do wyrażenia zgody na śledzenie poprzez uzależnianie 
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uzyskania przez użytkownika dostępu do usługi od wyrażenia takiej zgody. Ponadto Grupa ta 

zaleciła, aby urządzenia końcowe i oprogramowanie w sposób domyślny musiały oferować 

ustawienia zapewniające ochronę prywatności oraz aby wyraźnie dawały użytkownikom 

możliwość potwierdzenia albo zmiany tych domyślnych ustawień podczas instalacji. 

Wspomniane ustawienia muszą być łatwo dostępne podczas użytkowania. Użytkownicy muszą 

mieć możliwość zaznaczenia danej zgody w ustawieniach ich przeglądarki. Preferencje  

w zakresie ochrony nie powinny ograniczać się do ingerencji osób trzecich lub do plików 

cookie. Grupa stanowczo zaleciła, aby stosowanie normy zakładającej ochronę przed 

śledzeniem było obowiązkowe. 

Zasadnym wydaje się także, wyrażony w opinii postulat Grupy Roboczej odnośnie tej 

regulacji, że należy wprowadzić wyraźny zakaz stosowania zapór cookie wall, tj. zakazu 

zmuszania użytkowników do wyrażenia zgody na śledzenie poprzez uzależnianie uzyskania 

przez użytkownika dostępu do usługi od wyrażenia takiej zgody. Jest to zgodne także ze 

stanowiskiem EIOD. Oznacza to nic innego jak to, że zgoda użytkownika ma zatem istotne 

znaczenie także, jeśli chodzi o legalne instalowanie plików cookies w telekomunikacyjnym 

urządzeniu końcowym dla celów analitycznych. 

Jak już wskazanp nowe przepisy mają mieć zastosowanie do wszelkich dostawców usług 

łączności online, takich jak np. WhatsApp, Facebook Messenger, Skype, Gmail, iMessage oraz 

Viber a także dostawców publicznie dostępnych spisów numerów oraz dostawców 

oprogramowania umożliwiającego łączność elektroniczną, łącznie z odzyskiwaniem                                     

i przedstawianiem informacji w sieci349. Ze względu na ścisły związek między proponowanym 

rozporządzeniem a RODO proponuje się również dostosowanie kar przewidzianych                                  

w proponowanym rozporządzeniu do kar przewidzianych w RODO. Działania objęte zakresem 

stosowania proponowanego rozporządzenia mają bardzo delikatny charakter, na przykład 

wiążą się z ingerencją w poufną komunikację i urządzenie końcowe. Poziom kar powinien być 

współmierny w tym szczególnie chronionym kontekście. W nowoprojektowanej regulacji 

nacisk kładzie się na zapewnienie równego stopnia ochrony wszystkim użytkownikom 

końcowym, co wynika z usunięcia w proponowanym rozporządzeniu rozróżnienia na 

„abonentów” i pozostałych użytkowników usług łączności elektronicznej, co należy uznać za 

 
349 https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/rodo-to-takze-zmiany-w-przepisach-dotyczacych-e-

prywatnosci,72799.html; 
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kierunek w pełni słuszny. Nowe uregulowania w ocenie EIOD powinny gwarantować poufność 

komunikacji, zapewniać przejrzystość i uzupełniać RODO. Poufność komunikacji online osób 

i przedsiębiorstw ma zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania nowoczesnych społeczeństw                    

i gospodarek. Przepisy UE mające na celu ochronę prywatności w łączności elektronicznej 

muszą odzwierciedlać dzisiejszy świat. UE może wzmocnić poufność i integralność naszej 

komunikacji elektronicznej, nie obniżając wysokiego poziomu ochrony oferowanej przez 

obecną dyrektywę 2002/58/WE oraz harmonizując niektóre przepisy szczegółowe w celu 

uzupełnienia RODO. Zakres nowych przepisów musi być wystarczająco szeroki, aby objąć 

wszystkie formy komunikacji elektronicznej, niezależnie od wykorzystywanej sieci lub usługi, 

a nie tylko te oferowane przez tradycyjne firmy telefoniczne i dostawców usług internetowych. 

Osobom fizycznym należy zapewnić taki sam poziom ochrony dla wszystkich rodzajów 

komunikacji, takich jak telefon, usługi Voice over IP, aplikacja do przesyłania wiadomości na 

telefon komórkowy, Internet rzeczy (maszyna do maszyny). Zaktualizowane przepisy powinny 

również zapewnić ochronę poufności użytkowników we wszystkich publicznie dostępnych 

sieciach, w tym w usługach Wi-Fi w hotelach, kawiarniach, sklepach, na lotniskach oraz  

w sieciach oferowanych przez szpitale pacjentom, uniwersytety studentom oraz hotspotach 

tworzonych przez administracje. Jakakolwiek ingerencja w prawo do poufności komunikacji 

jest sprzeczna z Europejską Kartą Praw Podstawowych. Żadna komunikacja nie powinna 

podlegać niezgodnemu z prawem śledzeniu i monitorowaniu bez dobrowolnej zgody, czy to za 

pomocą plików cookie, pobierania odcisków palców urządzenia, ani innych środków 

technologicznych. Użytkownicy muszą również dysponować przyjaznymi dla użytkownika                     

i skutecznymi mechanizmami wyrażania zgody lub jej nie wyrażania. Aby lepiej chronić 

poufność i bezpieczeństwo komunikacji elektronicznej, należy zaostrzyć obecny wymóg zgody 

na dane o ruchu i lokalizacji. Nowe przepisy powinny uzupełniać, a w razie potrzeby 

precyzować zabezpieczenia dostępne na mocy RODO. Powinny również utrzymać istniejący, 

wyższy poziom ochrony w przypadkach, gdy dyrektywa 2002/58/WE zapewnia bardziej 

szczegółowe zabezpieczenia niż w RODO350. W swojej opinii z 2016 r.351 w sprawie 

kluczowych kwestii związanych z przeglądem dyrektywy 2002/58 / WE Europejski Inspektor 

Ochrony Danych podkreślał, że potrzebujemy nowych ram prawnych dla prywatności  

i łączności elektronicznej, ale także lepszego egzekwowania przepisów prawa. Nowa regulacja 

powinna nadal za nadrzędny cel uznawać, że zapewnienie poufności naszej komunikacji 

 
350 https://edps.europa.eu/press-publications/press-news/press-releases/2016/eprivacy-rules-should-be-smarter-

clearer-stronger_en; 
351 https://edps.europa.eu/sites/default/files/publication/16-07-22_opinion_eprivacy_en.pdf; 
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stanowi podstawowe prawo zapisane w art. 7 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej.                  

Z pewnością w kontekście nowych usług zaistniała potrzebna przyjęcia przepisów 

uzupełniających, a w razie potrzeby bardziej szczegółowo precyzujących, zabezpieczenia 

wynikające z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Ma to na celu 

uwzględnienie zmian technologicznych i społecznych oraz zapewnienie osobom fizycznym 

tego samego poziomu ochrony w przypadku wszystkich usług równoważnych funkcjonalnie, 

niezależnie od tego, czy są one świadczone na przykład przez tradycyjne firmy telefoniczne, 

usługi Voice over IP czy za pośrednictwem telefonów komórkowych, aplikacje do obsługi 

wiadomości telefonicznych. W istocie istnieje potrzeba pójścia jeszcze dalej i ochrony nie tylko 

usług „równoważnych funkcjonalnie”, ale także tych, które oferują nowe możliwości 

komunikacji. Zgoda powinna być autentyczna i zapewniać użytkownikom swobodny wybór 

zgodnie z wymogami RODO. Nie powinno już być więcej „ścian plików cookies ''. Poza 

wyraźnym zestawem wyjątków (takich jak własne analizy) żadna komunikacja nie powinna 

podlegać śledzeniu i monitorowaniu bez dobrowolnej zgody, czy to za pomocą plików cookie, 

odcisków palców urządzenia, ani innych środków technologicznych. Użytkownicy muszą 

również posiadać przyjazne dla użytkownika i skuteczne mechanizmy udzielania i cofania 

zgody w przeglądarce (lub innym oprogramowaniu lub systemie operacyjnym.    

Na tym tle warto zaprezentować badanie przeprowadzone przez grupę badaczy z UC 

Berkeley, kierowaną przez Ashkana Soltaniego - badanie Flash Cookies and Privacy - 

dotyczące tej technologii i sposobów jej wykorzystywania do śledzenia użytkowników 

Internetu. Badanie wykazało, że pliki cookie Flash są szeroko używane przez popularne witryny 

i że większość użytkowników prawdopodobnie nie wie o nich ani nie wie, jak je usunąć. 

Odkryli również, że co najmniej jedna duża witryna używa ich w sposób, który narusza własne 

zasady branży reklamowej dotyczące śledzenia. Co więcej, badacze z Berkeley odkryli, że pliki 

cookie Flash są często używane do celowego obchodzenia zasad dotyczących plików cookie 

HTTP użytkowników. Oznacza to, że witryna może celowo przechowywać te same informacje 

nadmiarowo zarówno w formie plików cookie HTTP, jak i plików cookie Flash. Kiedy 

użytkownik usunie plik cookie HTTP, witryna może go „odrodzić” z kopii, która była 

przechowywana jako plik cookie Flash. Wydaje się jasne, że operatorzy witryn wiedzą, że wielu 

użytkowników nie chce być śledzonych za pomocą plików cookie, ale znaleźli sposób na 

obejście preferencji prywatności tych użytkowników352. Prezentowany jest pogląd, że co do 

zasady o tym jak od strony prawnej traktować cookies, należy odwołać się do dyrektywy 

 
352 https://www.eff.org/deeplinks/2009/09/new-cookie-technologies-harder-see-and-remove-wide; 
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2002/58/WE. Jej zmiana w 2009 r. wprowadziła wymóg uzyskania ogólnej zgody na 

korzystanie z cookies. Z punktu widzenia tej regulacji nie ma więc znaczenia do jakiego celu 

są wykorzystywane te dane, jeśli nie są to wyjątki wskazane w dyrektywie. W uchwalonym  

w 2016 r. a stosowanym od 25 maja 2018 RODO zapisano wprost, że to rozporządzenie nie 

nakłada dodatkowych obowiązków na osoby fizyczne ani prawne, co do przetwarzania  

w związku ze świadczeniem ogólnodostępnych usług łączności elektronicznej RODO.  

Z RODO więc nie wynika obowiązek uzyskiwania zgody na cookies w innej postaci niż do 

2018 r.353. Co prawda w ostatnim czasie pojawiły się narzędzia typu Tracking Prevention 

mające odpowiadać na stosowane systemy deduplikacji w świecie marketingu afiliacyjnego np. 

wspomniany już DoubleClick firmy Google jeden z najczęściej stosowanych systemów, który 

dodaje znaczniki przede wszystkim za pomocą third-party cookies czy ad blockery 

umożliwiające przeglądanie witryny w trybie prywatnym, ale obecnie stosowanie tych narzędzi 

powoduje utrudnienia w korzystaniu z usług i uruchomienie np. cookie wall. Wydaje się, że 

powszechna wiedza co tych narzędzi jest znikoma i większość użytkowników nie rozumie 

działania plików cookies, aby chronić się przed identyfikacją przez osoby trzecie. Z dostępnych 

danych wynika, że niektóre przeglądarki zawierają już opcje umożliwiające stosowanie tych 

narzędzi, np. Safari firmy Apple, Mozilla Firefox lub Microsoft Edge354 co wymagałoby 

odrębnej diagnozy co do ich skuteczności.  

Oczywiście zgodnie z RODO wymagane jest udzielenie świadomej zgody na konkretny cel,                

o ile przetwarzane dane pozwalają na identyfikację osoby do której należą. Zgodnie bowiem                  

z art. 11 RODO jeżeli cele, w których administrator przetwarza dane osobowe, nie wymagają 

lub już nie wymagają zidentyfikowania przez niego osoby, której dane dotyczą, administrator 

nie ma obowiązku zachowania, uzyskania ani przetworzenia dodatkowych informacji, 

wyłącznie po to, by zastosować się do rozporządzenia. Zgodzić się należy, że w normalnej 

sytuacji dane pozyskiwane dzięki cookies nie powinny pozwalać na ustalenie tożsamości 

użytkowników stron. Stąd należy stosować się do nich wyłączenie z art. 11 RODO355. 

Niezbędne jest tu jednak doprecyzowanie, że chodzi to o te pliki cookies które mogą być 

legalnie stosowanie zgodnie z regulacjami dyrektywy 2002/58/WE. Zgodzić się należy                             

 
353 https://www.prawo.pl/biznes/zgoda-na-przetwarzanie-ciasteczek-a-rodo-i-eprivacy,426875.html; 
354 https://www.digitalinformationworld.com/2020/06/you-better-get-used-to-the-name-tracking-beacons-

instead-of-cookies.html; 
355 M. Gawroński, Przetwarzanie danych nie wymagających identyfikacji, pobrano z: 

https://sip.lex.pl/komentarze-i-publikacje/komentarze-praktyczne/przetwarzanie-danych-niewymagajace-

identyfikacji-470096201?_ga=2.258537738.1815923044.1615415773-

1674808007.1517339866#xd_co_f=NmQwZWJmOGQtZjI4Zi00MDUxLWEzMTktN2EyYmVlMzA3N2M0~ 

https://sip.lex.pl/komentarze-i-publikacje/komentarze-praktyczne/przetwarzanie-danych-niewymagajace-identyfikacji-470096201?_ga=2.258537738.1815923044.1615415773-1674808007.1517339866#xd_co_f=NmQwZWJmOGQtZjI4Zi00MDUxLWEzMTktN2EyYmVlMzA3N2M0~
https://sip.lex.pl/komentarze-i-publikacje/komentarze-praktyczne/przetwarzanie-danych-niewymagajace-identyfikacji-470096201?_ga=2.258537738.1815923044.1615415773-1674808007.1517339866#xd_co_f=NmQwZWJmOGQtZjI4Zi00MDUxLWEzMTktN2EyYmVlMzA3N2M0~
https://sip.lex.pl/komentarze-i-publikacje/komentarze-praktyczne/przetwarzanie-danych-niewymagajace-identyfikacji-470096201?_ga=2.258537738.1815923044.1615415773-1674808007.1517339866#xd_co_f=NmQwZWJmOGQtZjI4Zi00MDUxLWEzMTktN2EyYmVlMzA3N2M0~
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z poglądem, że sama technologia cookies nie jest decydująca, ale to, jak są wykorzystywane 

informacje zebrane w ten sposób. Dopiero, gdy pliki cookies mogą mieć charakter danych 

osobowych, należy dostosować do RODO treść informacji podawanych przy okazji ich 

instalowania.  Jeśli więc, np. jesteśmy zalogowanym użytkownikiem Google i pliki cookies 

pozwalają na naszą identyfikację, wówczas wymagana jest nasza zgoda, i to już na konkretny 

cel, a nie ogólna. Co więcej użytkownik sam musi zaznaczyć przycisk "akceptuję", nie może 

on być z góry zaznaczony na "tak"356.  

Przyjęty przez Parlament Europejski w październiku 2017 r. projekt rozporządzenia  - wciąż 

jest jednak w fazie uzgodnień. Obecnie pracuje nad nim Rada Unii Europejskiej. Po przyjęciu 

stanowiska Rady rozpocznie się tzw. trilog, czyli negocjacje pomiędzy Parlamentem, Radą                        

a Komisją, w których zostanie wypracowany ostateczny tekst rozporządzenia. Z tym, że jego 

najnowsza wersja zakłada jednak, różne podstawy prawne instalacji plików cookies. w tzw. 

motywach, które określają cele rozporządzenia zapisano, że zgoda na ciasteczka nie jest 

potrzebna, jeśli działanie portalu jest finansowana wyłącznie lub w przeważającym stopniu                     

z reklamy. Takie podejście otwiera furtkę do permanentnego śledzenia aktywności 

użytkowników bez ich zgody, co drastycznie obniża standardy wynikające z RODO357. Jak 

ważna jest to kwestia pokazuje przypadek, w którym  francuski odpowiednik UODO nałożył 

na Google 50 mln euro kary za utrudnianie dostępu do informacji o zasadach przetwarzania 

danych. Zarzucił, że użytkownicy nie są w stanie łatwo sprawdzić, jakie dane są przetwarzane 

i przez jaki czas, zwłaszcza te służące do wyświetlania spersonalizowanych reklam. Kary dla 

Google to efekt skargi złożonej tuż po 25 maja 2018 r. przez dwa stowarzyszenia None of your 

busines (NOYB) i La Quadrature du Net (LQDN) w imieniu blisko 10 tys. użytkowników 358. 

Co więcej firma Google została także ukarana przez Komisje Europejską  grzywnę                                     

w wysokości 1,49 mld euro za niezgodne z prawem nadużywanie swojej pozycji dominującej 

na rynku pośrednictwa w usługach reklamowych przy użyciu wyszukiwarek internetowych. 

Firma Google umacnia swoją pozycję dominującą na rynku usług reklamowych przy użyciu 

wyszukiwarek internetowych i chroni się przed presją konkurencyjną, nakładając 

antykonkurencyjne ograniczenia umowne na stronach internetowych osób trzecich, strony 

internetowe gazet, blogi lub serwisy turystyczne mają często wbudowane wyszukiwarki. Jeżeli 

 
356 Tamże; 
357 https://www.prawo.pl/biznes/zgoda-na-przetwarzanie-ciasteczek-a-rodo-i-eprivacy,426875.html 
358 https://www.prawo.pl/biznes/50-mln-kary-dla-google-za-nieprzestrzeganie-rodo,360823.html; 
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użytkownik prowadzi wyszukiwanie za pomocą takiej wyszukiwarki, na stronie pojawiają się 

zarówno wyniki wyszukiwania, jak i reklamy w wynikach wyszukiwania359.  

 

4.2. Projektowane zmiany w prawie polskim 
 

W 2021 r. w Polsce nadal trwają prace związanie z wdrożeniem do polskiego prawa EKŁE 

czyli PKE. W projekcie regulacje odnoszące się do cookies znalazły się w art. 394 ust. 1                           

w brzmieniu niemal identycznym jak obecnie. Zgodnie z tym przepisem przechowywanie 

informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym 

urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego jest dozwolone, pod warunkiem, 

że: 

1) abonent lub użytkownik końcowy zostanie uprzednio poinformowany w sposób 

jednoznaczny, łatwy i zrozumiały, o: 

a) celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do tej informacji, 

b) możliwości określenia przez niego warunków przechowywania lub 

uzyskiwania dostępu do tej informacji za pomocą ustawień oprogramowania 

zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym 

urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi; 

2) abonent lub użytkownik końcowy, po otrzymaniu informacji, o których mowa w pkt 

1, wyrazi na to zgodę; 

3) przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian 

konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym użytkownika 

końcowego i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.  

 

Ust. 2 tego artykułu stanowi, że abonent lub użytkownik końcowy może wyrazić zgodę, 

za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego 

telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi. W niezmienionym 

kształcie pozostały też wyjątki od powyższych zasad a mianowicie, iż nie stosuje się ich, jeżeli 

przechowywanie lub uzyskanie dostępu do informacji, o której mowa w ust. 1, jest konieczne 

do: 

 
359 https://ec.europa.eu/poland/news/190320_google_pl; 
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1)  wykonania transmisji komunikatu elektronicznego za pośrednictwem publicznej 

sieci telekomunikacyjnej lub 

 2)  dostarczania usługi telekomunikacyjnej lub usługi świadczonej drogą elektroniczną, 

żądanej przez abonenta lub użytkownika końcowego. 

 

Kolejny ustęp zawiera jednak już regulację odnoszącą się swoim zakresem zarówno do 

usług telekomunikacyjnych jak i usług świadczonych drogą elektroniczną. Zgodnie z tym 

przepisem  podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne lub usługi drogą elektroniczną 

mogą instalować oprogramowanie w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub 

użytkownika końcowego przeznaczonym do korzystania z tych usług lub korzystać z tego 

oprogramowania, pod warunkiem, że abonent lub użytkownik końcowy: 

1) przed instalacją oprogramowania zostanie poinformowany bezpośrednio,  

w sposób jednoznaczny, łatwy i zrozumiały, o celu, w jakim zostanie 

zainstalowane oprogramowanie, oraz sposobach korzystania przez podmiot 

świadczący usługi z tego oprogramowania; 

2) zostanie poinformowany bezpośrednio, w sposób jednoznaczny, łatwy  

i zrozumiały, o sposobie usunięcia oprogramowania z telekomunikacyjnego 

urządzenia końcowego użytkownika; 

3) przed instalacją oprogramowania wyrazi zgodę na jego instalację i używanie. 

 

Jednocześnie art. 395 stanowi, że do uzyskania zgody abonenta lub użytkownika 

końcowego stosuje się odpowiednio przepisy o ochronie danych osobowych. 

Jak wynika z uzasadnienia w art. 361 regulowane jest pozyskiwanie informacji z urządzeń 

końcowych. Uprzednio regulacja znajdowała się w art. 173 PrTelekom. Pozyskiwanie 

informacji oraz uzyskiwanie dostępu o informacji przechowywanej na urządzeniach 

końcowych jest dopuszczalne po uprzednim przekazaniu informacji do użytkownika 

końcowego oraz pozyskaniu zgody na takie działania – zachowane zatem zostały obowiązujące 

dotychczas wymogi. Zgoda może być wyrażona przez odpowiednie ustawienia 

oprogramowania na urządzeniu końcowym. Przepis przewiduje wyjątki dopuszczające 

przechowywanie lub uzyskanie informacji. Zgodnie z ogólną regulacją do zgód zbieranych od 

użytkowników końcowych w ustawie stosuje się przepisy ochrony danych osobowych, a więc 

przede wszystkim RODO i art. 7 RODO. Oznacza to w szczególności, że każda zgoda musi 

być konkretna, dobrowolna, świadoma i jednoznaczna. Podmiotowi wyrażającemu zgodę 
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przysługuje również prawo do odwołania zgody. Podmiot zbierający zgody jest obowiązany do 

zapewnienia rozliczalności. Regulacja ma odpowiadać obecnie obowiązującemu art. 174 

PrTelekom.  

Warto wskazać, że w pierwotnej wersji projektu ograniczono zakres wyjątków od 

wymogów informacyjnych i zgody, co wzbudziło zdecydowany sprzeciw środowiska 

przedsiębiorców zrzeszonych w KIGEiT, PIIT, PIKE  Lewiatan IAB Polska. Jak zgodnie 

wskazywały izby, w obecnie obowiązującym stanie prawnym kwestia ta regulowana jest przez 

art. 173 PrTelekom, w którym wskazane są także wyjątki od obowiązku poinformowania 

użytkownika i uzyskania jego zgody. W uzasadnieniu do projektu PKE została zawarta 

informacja, odnosząca się do ust. 3 artykułu 361, iż wyjątek przewidziany w tymże ustępie 

obejmuje przypadki gdy przechowywanie lub uzyskanie informacji jest niezbędne do 

świadczenia transmisji komunikatu za pośrednictwem publicznej sieci telekomunikacyjnej lub 

świadczenia usługi komunikacji elektronicznej. Tymczasem w samym projekcie ustawy 

wyjątek objął jedynie świadczenie transmisji komunikatu. Przedsiębiorcy z zaniepokojeniem 

przyjęli także fakt nie uwzględnienia w nowych przepisach wyjątku przewidzianego w obecnie 

obowiązującym PrTelekom dla usług świadczonych drogą elektroniczną. Wskazano, że 

obecnie obowiązujące przepisy prawidłowo transponują do polskiego prawa dyrektywę 

2002/58/WE, ale także co ciekawe Opinię Grupy Roboczej ds. Artykułu 29 nr 04/2012 na temat 

wyjątków od pozyskiwania zgody na Cookie z dnia 7.06.2012 r. (00879/12/EN WP194), która 

jednak nie ma charakteru normatywnego. Zarzucono projektodawcy, że projektowany przepis 

art. 361 ust. 3 PKE zbyt wąsko i nieprawidłowo określają zakres dopuszczalnych wyjątków. 

Wskazano także listę problemów ze świadczeniem i korzystaniem z usług świadczonych drogą 

elektroniczną (a więc usług i treści dostępnych w Internecie) jeśli usługa miałaby być 

wykonana bez „cookies”, które są niezbędne do jej wykonania (a więc w sytuacji, gdyby 

użytkownik końcowy, żądający i oczekujący usługi, nie wyraziłby zgody na cookies, niezbędne 

do wykonania usługi): 

− niemożliwie będzie odtwarzanie materiałów wideo na stronach internetowych  

(np. w serwisach VOD), gdyż cookie tej kategorii służą do cyklicznego weryfikowania, 

czy użytkownik ma uprawnienia do oglądania czy korzystania z określonego materiału; 

− pod znakiem zapytania stanie dotychczasowy model, w którym dostawca usługi (np. 

serwis VOD) rozlicza się z dostawcą treści (np. podmiotem mającym praw autorskie do 

określonego katalogu filmów albo z organizacją zbiorowego zarządzania prawa 

autorskimi) w oparciu o liczbę wyświetleń danego filmu, a do tego celu (tj. zliczania 
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liczby wyświetleń) wykorzystywane są „cookie” zaliczane do kategorii niezbędnych do 

wykonania usługi; 

− nie da się prawidłowo zrealizować w zasadzie jakichkolwiek usług, które wymagają 

zalogowania się do usługi, gdyż cookie tej kategorii służą do cyklicznego 

weryfikowania, czy użytkownik ma uprawnienia do korzystania z określonych usług; 

− nie będą działały funkcje związane z zapamiętywaniem dotychczasowych ustawień                            

i preferencji związanych z danymi wpisywanymi do formularzy (np. logowanie do 

serwisu), a więc przy każdym wejściu użytkownik będzie musiał na nowo wprowadzać 

wszystkie niezbędne do zalogowania dane; 

− nie będzie działa funkcjonalność dodania produktu do koszyka, gdyż to właśnie  

w cookies zapisywana jest informacja o produktach dodanych przez użytkownika do 

koszyka; 

− użytkownik nie będzie miał możliwości wprowadzenia i zapamiętania własnych 

ustawień w ramach standardu WCAG (kontrast, wielkość fontu) więc każdorazowo 

przy wejściu serwis będzie wyświetlany w ustawieniach domyślnych, co oznacza, że 

użytkownik przy każdym wejściu do serwisu będzie musiał na nowo konfigurować te 

ustawienia. 

− istnieje poważne ryzyko utraty wystarczającej ochrony użytkowników w Internecie, 

jako że stosowane szeroko rozwiązania antyfraudowe bazują na możliwości 

zapisywania cookies z unikalnymi danymi na urządzeniu końcowym klienta. 

 

Wskazano, że lista ma charakter jedynie przykładowy, a przykłady takie można mnożyć, 

niemniej jednak obrazuje fakt, że nie ma żadnego uzasadnienia – prawnego czy ekonomicznego 

– do obwarowania możliwości stosowania cookies koniecznych do wykonania usługi 

warunkiem uzyskania zgody użytkownika końcowego. Jedna z Izb (Lewiatan) wskazała także, 

że obecne wyłączenie z art. 173 ust. 3 pkt 2 PT dotyczy usługi świadczonej drogą elektroniczną 

i nie zostało ujęte w zakresie art. 361 ust. 3, który obejmuje jedynie wykonanie transmisji 

komunikatu za pośrednictwem publicznej sieci telekomunikacyjnej. Te usługi nie są ze sobą 

tożsame. Co za tym idzie, w świetle nowego art. 344 ust. 3 PKE będzie istniał obowiązek 

informacyjny i obowiązek uzyskania zgody na cookies, nawet jeśli są one konieczne do 

dostarczenia usługi świadczonej drogą elektroniczną, żądanej przez użytkownika końcowego. 

Jak wskazano powyżej, obecnie na gruncie PT dla tej kategorii cookies (tzw. cookies 

niezbędne) nie ma obowiązku spełniania obowiązku informacyjnego i uzyskiwania zgody na 
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takie cookies w ramach usług świadczonych drogą elektroniczną. Uznano, że takie wyłączenie 

jest nie tylko uzasadnione i racjonalne, biorąc pod uwagę, że dotyczy cookies, które są 

konieczne dla wykonania usługi, ale i ujęte w dyrektywie 2002/58/WE. Jak wynika z projektu 

ustawy wprowadzającej ustawę Prawo komunikacji elektronicznej, wyłączenie to nie zostało 

przeniesione do ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną ani ujęte w żadnej innej 

regulacji krajowej. Co więcej wskazano jeszcze inne zastosowanie cookies a mianowicie, że do 

prawidłowego funkcjonowania mechanizmów antyfraudowych konieczna jest: 

1) Jak najszersza wiedza o urządzeniu końcowym użytkownika - celem wykrywania 

anomalii wobec jego typowych zachowań i ewentualnego blokowania ich; 

2) Mechanizmy te są zmienne w czasie - ponieważ atakujący zmieniają taktyki i jeżeli 

mechanizm obronny będzie jawny, stawia to serwisy w pozycji słabszej wobec 

atakujących; 

3) Mechanizmy antyfraudowe są niezbędną częścią funkcjonowania takich serwisów - 

ponieważ atak na jeden serwis może przenieść się na pozostałe (wykradzenie danych  

z jednego serwisu szkodzi innym np. uzyskanie dostępu do danych pozwalających 

zresetować hasło na innym urządzeniu); 

4) Mechanizmy antyfraudowe działają w dużej części w oparciu o algorytmy machine 

learning i podobne, co wymaga zastosowania dużych ilości danych, ponieważ muszą 

"uczyć się" budować profil "typowy" dla użytkownika, a więc zablokowanie 

wykorzystywania tych danych spowoduje, że mechanizmy będą słabsze (lub nie będą 

mogły się uczyć), co pozwoli w dłuższym czasie atakującym uzyskać przewagę. 

 

Starano się w szerszym stopniu przedstawić projektodawcy przykładowe negatywne 

konsekwencje jakie powstaną, jeśli projektowany przepis art. 361 ust. 3 PKE nie zostanie 

poprawiony. Z kolei IAB Polska zwróciła uwagę, że błąd wynikający z braku odpowiedniego 

wyłączenia, które zawiera obecna regulacja z art. 173 PrTelekom transponowanego do art. 361 

PKE będzie skutkować tym, że usługi świadczone w Polsce drogą elektroniczną będą 

funkcjonowały w wadliwym środowisku prawnym, w skrajnym scenariuszu uniemożliwiając 

normalne korzystanie z usług lub poważnie ograniczając funkcjonalności oferowanych usług                  

i rozwiązań. Jak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy – Prawo komunikacji elektronicznej 

celem autorów projektu nie było wprowadzanie zasadniczych zmian w stosunku do 

obowiązującego stanu prawnego w obszarze dotyczącym cookies.  
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Zarówno obowiązujące PrTelekom, jak i projektowane ustawa – Prawo komunikacji 

elektroniczną przyjmują jako zasadę, że przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu 

do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub 

użytkownika końcowego (co jest realizowane przede wszystkim z wykorzystaniem plików 

cookies) jest dozwolone, pod warunkiem, że użytkownik otrzyma niezbędne informacje                                

i wyrazi zgodę (art. 173 ust. 1 PT oraz art. 361 ust. 1 PKE). Od powyższej zasady przewidziane 

są wyjątki, w których nie jest wymagana zgoda użytkownika końcowego poprzedzona 

obowiązkiem informacyjnym, a wyjątki te dotyczą sytuacji, w których konkretne cookies są 

niezbędne do wykonania usługi, a więc dotyczy takich cookies bez których usługa nie będzie 

działać w ogóle, albo będzie działać nieprawidłowo. Powyższa zasada, jak i wyjątek od niej są 

bezpośrednią implementacją do krajowego porządku prawnego art. 5 ust. 3 obowiązującej 

dyrektywy. Na poparcie tych tez posłużono się także opinią Grupy Roboczej Artykułu 29 nr 

04/2012 na temat wyjątków od pozyskiwania zgody na cookies360, która prezentuje rodzaje 

cookies niezbędnych do świadczenia usług droga elektroniczną, kryteria wyróżniania tychże 

technicznie niezbędnych cookies, ilustrując problematykę przykładami. Słusznie w uwagach 

podniesiono, że nie jest jasne, dlaczego w ostatniej wersji projektu zostało dodatkowo 

pominięte odniesienie do usług komunikacji elektronicznej, mimo że z uzasadnienia do 

projektu wynikało, że ustawodawca zamierzał je uwzględnić. Błąd ten ewidentnie wymagał 

korekty. 

W takcie konsultacji projektu pojawiła się także opinia, żezgodnie z art. 361 ust. 2 

projektu ustawy użytkownik końcowy może wyrazić zgodę, o której mowa w art. 361 ust. 1 pkt 

2, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego 

telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi (np. przeglądarka 

internetowa). Podkreślono, że taka konstrukcja funkcjonuje obecnie na gruncie art. 173 Prawa 

telekomunikacyjnego, natomiast w uwagach wskazano, że może ona budzić istotne 

wątpliwości, w szczególności przy uwzględnieniu praktyki organów ochrony danych innych 

państwa europejskich, a przede wszystkim z uwagi na model funkcjonowania przeglądarek 

internetowych, które nie dostarczają odpowiednich mechanizmów pozwalających na wyrażenie 

świadomej i dobrowolnej zgody. Wyrażono pogląd, że funkcjonowanie takiego przepisu 

wprowadza niepewność prawną po stronie przedsiębiorców, którzy patrząc wyłącznie na jego 

treść mogliby teoretycznie twierdzić, że mogą instalować na urządzeniu końcowym 

użytkownika wszystkie pliki cookie, na jakie zezwalają ustawienia danej przeglądarki – bez 

 
360 z dnia 7.06.2012 r. (WP194); 
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pobierania odrębnej zgody. Taka praktyka jest jednak sprzeczna ze stanowiskami organów 

ochrony danych poszczególnych państw UE, które bazują na przepisach europejskiej 

dyrektywy 2009/136/WE, której podstawą jest również art. 173 PrTelekom. Praktyka rynkowa 

również idzie w stronę wprowadzania mechanizmów do wyrażania zgody na cookie z poziomu 

www (w ramach dodatkowej wtyczki / managera do zarządzania zgodami).  

Wskazano kilka argumentów na poparcie powyższej tezy: 

1) art. 362 projektu ustawy stanowi, że do uzyskania zgody użytkownika końcowego 

stosuje się odpowiednio przepisy o ochronie danych osobowych, a zatem zgoda 

powinna spełniać wymogi RODO (dobrowolna, świadoma, aktywna), a trudno przyjąć, 

że np. domyślne ustawienia oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym 

urządzeniu końcowym (np. przeglądarka) temu odpowiadają;  

2) zgodnie z wyrokiem TSUE361, do wyrażenia zgody niezbędne jest działanie 

użytkownika. Ponadto w ww. wyroku przyjęto, że zgoda nie jest ważna, jeśli zostanie 

wyrażona za pomocą domyślnie zaakceptowanego okienka wyboru, którego 

zaznaczenie użytkownik musi usunąć, aby odmówić udzielenia zgody;  

3) zgodnie z motywem 66 dyrektywy 2009/136/WE – użytkownik może wyrazić zgodę na 

pliki cookie poprzez ustawienia przeglądarki, ale tylko w sytuacji, gdy jest to skuteczne 

zgodnie z przepisami obecnie RODO;  

4) zgodnie z opinią Grupy Roboczej Artykułu 29 ds. Ochrony Danych (2/2010 i 2/2013), 

rozwiązanie polegające na wyrażeniu zgody przez ustawienia przeglądarki byłoby 

prawidłowe, gdyby przeglądarka domyślnie odrzucała stosowanie plików cookies                                 

i wymagała od użytkownika aktywnego potwierdzenia / wyrażenia zgody w ramach 

odpowiedniej zmiany ustawień; 

5)  zgodnie ze stanowiskiem brytyjskiego Information Commissioner’s Office (ICO), 

wyrażenie zgody przez same ustawienia przeglądarki nie jest wystarczające (konieczne 

jest wykazanie, że użytkownik podjął aktywne działanie w celu potwierdzenia ustawień 

domyślnych lub dokonał zmiany ustawień).  

W związku z powyższym, zaproponowano, aby do uzyskania zgody użytkownika, zgodnie 

z art. 362 projektu ustawy, znalazły odpowiednie zastosowanie przepisy o ochronie danych 

osobowych. Możliwe jest również wyraźne wskazanie, że zgoda powinna być pobrana                               

 
361 Wyrok z 01.10.19 (C-673/17); 
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z poziomu strony www, przed instalacją plików cookies, poprzez wdrożenie przez 

korzystającego z plików cookies odpowiednich rozwiązań technicznych362. 

Powyższe uwagi nie zostały uwzględnione przez projektodawcę, a zgodnie z uzasadnieniem  

ustawodawca zdecydował kontynuować rozwiązania obowiązujące w obecnych przepisach. 

Należy zwrócić uwagę, że projekt rozporządzenia o e-prywatności kierunkowo wprowadza 

podobne rozwiązanie dotyczące zgody wyrażonej za pomocą ustawień oprogramowania (art. 

4a projektu z marca 2020 r.) co jednak jest polem do szerokiej dyskusji na forum unijnym                         

i krajowym.  

4.3. Podsumowanie  

Od ostatniego przeglądu dyrektywy 2002/58/WE dokonanego w 2009 r. na rynku doszło do 

ważnych zmian technologicznych i gospodarczych jak podkreśla sama Komisja Europejska.  

Prace nad nowym projektem regulacji dotyczącą rozporządzenia Parlamentu Europejskiego                  

i Rady w sprawie poszanowania życia prywatnego oraz ochrony danych osobowych  

w łączności elektronicznej i uchylające dyrektywę 2002/58/WE trwały ponad 4 lata,  Komisja 

opublikowała projekt Rozporządzenia 10 stycznia 2017 r. a akt ten miał być częścią 

kompleksowej reformy związanej z ochroną danych osobowych. Tak się jednak nie stało i po 

wejściu w życie RODO nadal trwała burzliwa dyskusja związana z projektem rozporządzenia 

o e-privacy mimo, że unijny prawodawca od dłuższego czasu prezentował uzasadnienie, że 

obowiązująca obecnie dyrektywa z 2002 r. wymaga pilnej aktualizacji, by uwzględnić zmiany 

technologiczne i rynkowe, takie jak rozpowszechnienie telefonii internetowej oraz 

internetowych usług poczty i komunikacji elektronicznej oraz pojawienie się nowych technik 

śledzenia zachowań użytkowników w Internecie363. Państwa członkowskie uzgodniły w lutym 

2021 r. mandat negocjacyjny w sprawie zmiany przepisów o ochronie prywatności i poufności 

w usługach łączności elektronicznej, co oznacza, że projekt ma już akceptację Komisji 

Europejskiej jak i Rady Unii Europejskiej i pozostaje na ostatnim etapie - uzgodnienie  

z Parlamentem Europejskim. Zgodnie z nową regulacją użytkownikowi zagwarantowane 

zostaną następujące prawa: 

 
362 Tabela uwag do projektu, uwagi Olesiński i Wspólnicy 

https://legislacja.gov.pl/projekt/12336501/katalog/12703262#12703262 
363 https://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2021/02/10/confidentiality-of-electronic-

communications-council-agrees-its-position-on-eprivacy-rules/ 

https://legislacja.gov.pl/projekt/12336501/katalog/12703262#12703262
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1) z uwagi na to, że urządzenie końcowe użytkownika, w tym sprzęt  

i oprogramowanie, może zawierać bardzo osobiste informacje, takie jak zdjęcia czy 

listy kontaktów, wykorzystywanie funkcji przetwarzania i przechowywania danych 

oraz zbieranie danych z urządzenia byłoby dozwolone jedynie za zgodą 

użytkownika lub w innych szczególnych i przejrzystych celach określonych  

w nowych przepisach, 

2) użytkownik końcowy powinien mieć rzeczywisty wybór co do tego, czy 

zaakceptować pliki cookies lub podobne identyfikatory. Uzależnienie dostępu do 

strony internetowej od zgody na stosowanie plików cookie w dodatkowych celach 

‒ jako alternatywa dla systemu pobierania opłat ‒ byłoby dopuszczalne, o ile 

użytkownik mógłby wybrać pomiędzy tą ofertą a równoważną ofertą tego samego 

usługodawcy nieprzewidującą zgody na pliki cookie; 

3) aby zapobiec zjawisku zmęczenia wyrażaniem zgody na stosowanie plików cookie, 

użytkownik końcowy mógłby wyrazić zgodę na pewne rodzaje plików cookie 

poprzez stworzenie w ustawieniach przeglądarki białej listy jednego lub kilku 

dostawców. Dostawcy oprogramowania byliby zachęcani do tego, by ułatwić 

użytkownikom tworzenie i zmienianie białych list w przeglądarkach oraz 

wycofywanie zgody w dowolnym momencie364. 

 Uzgodniony w Radzie Unii Europejskiej projekt przekazany został do pierwszego 

czytania w Parlamencie Europejskim365. W kwietniu 2021 r. 30. organizacji społeczeństwa 

obywatelskiego list366 do Europarlamentu, wzywając Parlament Europejski do pełnego 

uwzględnienia opinii Europejskiej Rady Ochrony Danych i Europejskiego Inspektora Ochrony 

Danych oraz do odrzucenia wszelkich propozycji lub kompromisów, które obniżyłyby poziom 

ochrony zapewnianej przez RODO i obecną dyrektywę o prywatności i łączności 

elektronicznej. Oznacza to, że obecny projekt nadal budzi spore kontrowersje. 

  

 
364 Tamże; 
365 Proposal for a Regulation of the European Parliament and the Council concerning the respect for private life 

and the protection of personal data in electronic communications and repealing Directive 2002/58/EC 

(Regulation on Privacy and Electronic Communications)  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/HIS/?uri=consil:ST_6087_2021_INIT; 
366 https://www.openrightsgroup.org/publications/eprivacy-regulation-an-open-letter-from-30-civil-society-

organisations/; 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/HIS/?uri=consil:ST_6087_2021_INIT
https://www.openrightsgroup.org/publications/eprivacy-regulation-an-open-letter-from-30-civil-society-organisations/
https://www.openrightsgroup.org/publications/eprivacy-regulation-an-open-letter-from-30-civil-society-organisations/
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Rozdział 5.  Rozwiązania  niemieckie i francuskie dotyczące cookies  

a uregulowania polskie 
 

5.1. Analiza porównawcza polskich regulacji prawnych w zakresie automatycznego 

gromadzenia danych o użytkownikach Internetu z rozwiązaniami niemieckimi 

 

Z perspektywy tworzenia prawa widać głównie aktywność regulacyjną u prawodawcy 

europejskiego, który coraz częściej sięga po instrumenty unifikujące przepisy krajowe  

w postaci rozporządzeń unijnych, a nie po środki harmonizacyjne. Pozwala to uniknąć 

problemów związanych z niepoprawną transpozycją przepisów unijnych i ten kierunek wydaje 

się słuszny. Można zaryzykować także tezę, że w wielu przypadkach prawodawca wyraźnie 

przestał nie nadąża za rozwojem nowych technologii, a aktywność ustawodawcy krajowego 

ogranicza się właściwie jedynie do implementacji unijnych dyrektyw.  Mimo podjęcia prac nad 

EKŁE nie doszło jak dotąd do uchwalenia nie tylko nowych ram prawnych dla obrotu 

elektronicznego, ale nawet do prób modernizacji niedostosowanych do rzeczywistości cyfrowej 

przepisów prawa367. 

Automatyczne gromadzenie danych stanowi istotne zagadnienie, które wpływa na 

kształtowanie się regulacji prawnych w wielu państwach. Jak już wskazano w rozdziale 2 i 3 

przetwarzanie danych osobowych jest jednym z tematów najszerzej dyskutowanych, zarówno 

instytucji unijnych, jak również krajowych organów państw członkowskich odpowiedzialnych 

za nadzór  nad przestrzeganiem prawa unijnego i krajowego w tym zakresie. Ciągły rozwój 

technologii, jak również liczne modyfikacje regulacji prawnych na przestrzeni ostatnich lat, 

będące wynikiem dostosowania krajowego prawa do norm unijnych, powodują niespójność 

pomiędzy obowiązującymi aktami prawnymi. Aby w sposób należyty dokonać analizy działań 

polskiego ustawodawcy, słuszne wydaję się porównanie regulacji polskich z regulacjami 

niemieckimi oraz francuskimi.  

Praktycznym zobrazowaniem skutków wprowadzonego przez polskiego ustawodawcę art. 

173 ust. 1 PtTelekom są powszechnie występujące na stronach internetowych 

charakterystyczne okna zgody, zawierające w swojej treści informacje, że dana domena 

wykorzystuje pliki cookies. Wątpliwości interpretacyjne tego przepisu obejmują kwestie 

 
367 P. Polański, Inwigilacja, dostępność, blockchain i sztuczna inteligencja: pytania o kierunki rozwoju prawa 

nowych technologii w erze rewolucji internetowej, MoP, nr 2/2019; 

pytania-okierunki-rozwoju-prawa-nowych-technologii-werze-rewolucji-internetowej/; 



167 
 

związane z wyrażeniem zgody, za pośrednictwem oprogramowania zainstalowanego                              

w wykorzystywanym przez użytkownika końcowego urządzeniu końcowym, przykładowo 

poprzez ustawienia przeglądarki internetowej368. Zgodnie z art. 174 PrTelekom, wyrażenie 

zgody poprzez ustawienia przeglądarki wydaje się być możliwe, mając na uwadze treść art. 173 

ust. 2 PrTelekom. Dokonując jednakże analizy możliwości wyrażenia zgody przez ustawienia 

przeglądarki, w oparciu o działania podjęte przez inne państwa członkowskie UE oraz 

rekomendacje przyjęte przez ich organy ochrony danych osobowych, jak również w oparciu                 

o treść opinii EROD z marca 2019r. oraz orzecznictwo TSUE, taka zgoda wydaje się być 

nieskuteczna, między innymi z uwagi na ciągły rozwój technologii oraz brak możliwości 

dostosowania ustawień oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu telekomunikacyjnym 

użytkownika końcowego do zróżnicowania pod kątem wielu rodzajów plików cookies. Wobec 

powyższego, aktualny wydaje się pogląd, iż polskie regulacje dopuszczają możliwość 

wyrażenia biernej zgody w odniesieniu do instalacji plików cookie na urządzeniu końcowym, 

pozostają w sprzeczności z treścią art. 7 RODO369. Istotne jest również, iż samo śledzenie 

aktywności użytkownika Internetu przy wykorzystaniu cookies nie musi w każdym przypadku 

wiązać się z profilowaniem370, wskutek czego takie działanie nie będzie podlegało RODO.  

Obecnie istotna jest relacja pomiędzy zgodą użytkownika na instalację plików cookies,                          

a podstawą prawną przetwarzania danych osobowych. Wejście w życie RODO skutkowało 

pojawieniem się dodatkowych regulacji określających podmioty przetwarzające dane jako 

administratorów w rozumieniu art. 4 ust. 7 RODO oraz współadministratorów w rozumieniu 

art. 26 RODO, co skutkuje dodatkowymi obowiązkami w zakresie właściwego określenia 

podmiotów odpowiedzialnych za przetwarzanie danych, albowiem w zależności od pełnionej 

funkcji - to na tych podmiotach ciąży obowiązek skutecznego poinformowania oraz odebrania 

zgody od użytkownika.  

Przystępując do analizy obowiązujących regulacji w zakresie plików cookies w prawie 

niemieckim, należy na wstępie podkreślić, iż stosowne instrumenty prawne nie uległy zmianie 

na skutek wejścia w życie dyrektywy 96/46/WE , jak również po wejściu w życie RODO, 

natomiast kilka niezwykle istotnych problemów, jakie wystąpiły w Niemczech było 

przedmiotem rozstrzygnięć TSUE371.  

 
368 A. Krasuski, Prawo telekomunikacyjne. Komentarz, Warszawa 2015, komentarz do art. 173, Lex 2019; 
369J. Byrski, H. Hoser, Social media oraz technologie umożliwiające śledzenie …; 
370 X. Konarski, Profilowanie danych osobowych na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych – dotychczasowy i przyszły stan prawny w UE oraz w Polsce, MoP, nr 20/2016, s. 51; 
371 Informacja o sprawach w TSUE zgodnie z fiszką tematyczną w zakresie ochrony danych osobowych  
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 Punktem wyjścia oceny niemieckich regulacji w przedmiocie automatycznego 

gromadzenia danych jest fakt, iż w prawie niemieckim przez federalna ustawa o ochronie 

danych Bundesdatenschutzgesetz372 (dalej: BDSG) uzupełnia i precyzuje  RODO w punktach 

pozostawionych krajowym przepisom państw UE. Podobny zabieg legislacyjny został 

dokonany w Polsce. BDSG stosuje się do przetwarzania danych osobowych przez agencje 

publiczne rządów federalnych i krajowych (o ile nie mają zastosowania przepisy krajowe),                    

a także przez agencje niepubliczne. Mając na uwadze ówczesną treść sekcji 1 ust. 3 (obecnie 

jest to sekcja 1 ust. 2), należy podkreślić, iż przepisy szczególne mające swoją podstawę  

w innych aktach prawnych stanowiły lex specialis w odniesieniu do ogólnych regulacji BDSG. 

Wobec powyższego, regulacja zawarta w treści niemieckiej ustawy o telemediach 

Telemenediengesetz373 (dalej: TMG) stanowiła, zgodnie z sekcją 1 ust. 1 TMG, przepisy 

szczególne w rozumieniu BDSG, a więc podobne jak w Polsce. ównolegle do przepisów TMG 

o ochronie danych, do usług telekomunikacyjnych nadal mają zastosowanie przepisy ustawy 

Prawo telekomunikacyjne (TKG).  W dniu 7 maja 2021 r. Bundesrat zatwierdził ustawę                         

o modernizacji telekomunikacji (Telekommunikationsmodernisierungsgesetz – TKMoG), 

uchwaloną przez Bundestag dwa tygodnie wcześniej. TKMoG gruntownie reformuje i zmienia 

ustawę Prawo telekomunikacyjne. Jest to pierwsza fundamentalna reforma systemu regulacji 

telekomunikacji w Niemczech od 2004 roku. TKMoG dokonuje transpozycji EKŁE, a nadal 

równolegle do tej ustawy obowiązuje nadal TMG. Istotne jest, że w prawie niemieckim 

kompetencje regulacyjne w zakresie wdrażania i egzekwowania prawa powierzone zostały 

poszczególnym organom ochrony danych w każdym z krajów związkowych.  

 Dokonując analizy zagadnienia zasadne jest przytoczenie przepisów niemieckiego 

TMG, w takim zakresie, w jakim reguluje kwestie związane z przechowywaniem informacji 

lub uzyskiwaniem dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym 

urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika.Paragraf 12 TMG374 stanowi: 

„(1) Usługodawca może gromadzić i wykorzystywać dane osobowe w celu udostępniania 

mediów elektronicznych, o ile zezwala na to niniejsza ustawa lub inny przepis prawny, który 

odnosi się wyraźnie do mediów elektronicznych, lub gdy użytkownik wyraził na to zgodę. 

 
 https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-10/fiche_thematique_-_donnees_personnelles_-

_pl.pdf; 
372  Federal Data Protection Act of 30 June 2017 (Federal Law Gazette I p. 2097), as last amended by Article 12 

of the Act of 20 November 2019 (Federal Law Gazette I, p. 1626); 
373 Telemedia Act of February 26, 2007 (Federal Law Gazette I p. 179), which was last amended by Article 11 of 

the Law of July 11, 2019 (Federal Law Gazette I p. 1066); 
374 https://www.gesetze-im-internet.de/tmg/BJNR017910007.html; 
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(2) Usługodawca może wykorzystywać dane osobowe, które zostały zgromadzone w celu 

udostępniania mediów elektronicznych, do innych celów tylko wtedy, gdy zezwala na to 

niniejsza ustawa lub inny przepis prawny, który odnosi się wyraźnie do mediów 

elektronicznych, lub jeżeli użytkownik wyraził na to zgodę. 

(3) O ile prawo nie stanowi inaczej, należy stosować przepisy obowiązujące w odniesieniu do 

ochrony danych osobowych, nawet jeżeli dane nie są przetwarzane w zautomatyzowany 

sposób”.  

Przepis w swojej treści zawiera informacje odnoszące się do przetwarzania danych 

osobowych bez wymaganej zgody, wyłącznie w przypadku, gdy wymóg ten wynika 

bezpośrednio z przepisów obowiązującego prawa. Przykładem jest paragraf 15 TMG, którego 

treść wskazuje, że dane mogą być przetwarzane bez wymaganej zgody, tylko w sytuacji, kiedy 

jest to konieczne do prawidłowego świadczenia usług społeczeństwa informacyjnego.                          

W kwestii przechowywania, uzyskiwania dostępu do już zgromadzonych informacji  

w urządzeniu końcowym - takimi jak pliki cookies - procedura ta jest dopuszczalna wyłącznie 

przez prawo, jeśli takie działanie jest niezbędne do dostarczenia danej usługi. Poza wyżej 

wskazanymi przypadkami wykorzystywanie rzeczonych danych bez zgody użytkownika nie 

jest dopuszczalne. W prawie niemieckim operator strony internetowej wykorzystuje dane 

konsumentów „do celów reklamowych, badania rynku lub do projektowania telemediów, jeśli 

tworzone są profile użytkowania, co do zasady należy uzyskać zgodę konsumenta, która spełnia 

wszystkie wymogi RODO375. 

Zgodnie z treścią paragrafu 13 ust. 1 TMG, dostawca usług w powszechnie zrozumiałej 

formie informuje użytkownika na początku procesu używania o rodzaju, zakresie i celach 

gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych, o ile takie powiadomienie nie miało 

jeszcze miejsca. W przypadku zautomatyzowanej procedury, która umożliwia późniejszą 

identyfikację użytkownika i przygotowuje gromadzenie i wykorzystywanie danych 

osobowych, użytkownika powiadamia się na początku tej procedury. Treść informacji musi być 

dostępna dla użytkownika w każdym czasie.  

 
375 A. Wiebe, C. Helmschrot, Untersuchung der Umsetzung der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) durch 

Online-Dienste, Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, Referat – VB3 Digitale 

Kundenbeziehungen, Datensouveränität September 2019, s. 27 dostęp z dnia 23.09.2021: 

https://www.bmjv.de/SharedDocs/Downloads/DE/News/Artikel/112919_DSGVO_Studie.pdf?__blob=publicatio

nFile&v=2;  

https://www.bmjv.de/SharedDocs/Downloads/DE/News/Artikel/112919_DSGVO_Studie.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Downloads/DE/News/Artikel/112919_DSGVO_Studie.pdf?__blob=publicationFile&v=2
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Zgodnie z treścią paragrafu 13 ust. 2 TMG zgoda może zostać wyrażona elektronicznie, 

jeżeli usługodawca zapewni, że: 

1) użytkownik wyraził zgodę w sposób świadomy oraz wyraźny; 

2) zgoda została zarejestrowana/zapisana; 

3) użytkownik ma dostęp do treści wyrażonej zgody w dowolnym momencie; 

4) użytkownik może wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, ze skutkiem na 

przyszłość. 

W odróżnieniu od polskiej regulacji wymagane informacje obejmują również informacje 

o czasie trwania plików cookie, a także zewnętrznych dostawcach plików cookies. Ogólnie 

informacje muszą być zrozumiałe i wystarczająco szczegółowe, aby aby umożliwić 

użytkownikowi zrozumienie, w jaki sposób działają używane pliki cookies376. Zgodnie z treścią 

§ 15 ust. 3 TMG dla celów reklamy, badania rynku lub ukształtowania mediów elektronicznych. 

w zależności od potrzeb dostawca usług może tworzyć profile użytkowania w przypadku 

używania pseudonimów, o ile użytkownik, po pouczeniu go o przysługującym mu prawie 

sprzeciwu, nie podejmie decyzji odmownej. Zgodnie z §15 ust. 3 TMG wystarczy 

poinformować użytkownika i wskazać prawo do sprzeciwu. Można to zrobić w informacji                          

o plikach cookie w banerze z linkiem do polityki prywatności. niemieckie przepisy nie 

przewidują zgody (tj. kliknij „Tak, zgadzam się”), a jedynie zawierają odniesienie do prawa do 

sprzeciwu377.Na skutek działań kontrolnych w zakresie odpowiedniej implementacji przepisów 

dyrektywy 2002/58/WE Komisja Europejska wystosowała kwestionariusz do niemieckiego 

rządu w 2011 r. W odpowiedzi na ten kwestionariusz rząd niemiecki wskazywał, iż 

obowiązujące przepisy w niemieckim prawie w pełni odpowiadały wymogom stawianym przez 

dyrektywę378. Jednocześnie niemieccy prawnicy oraz organy odpowiedzialne za ochronę 

danych nie zgodzili się z przedstawionym przez rząd stanowiskiem379. Co więcej niemieckie 

organy nadzorcze w 2015 r. zajęły stanowisko, że art. 5 ust. 3 dyrektywy 2002/58/WE nie został 

 
376 Tamże, s. 28; 
377 S. Siebert, A. Haucke, Cookie-Consent, Cookie-Banner, Cookie-Hinweis, Nutzer-Einwilligung auf 

Webseiten: Quatsch oder Pflicht? E-Recht 24, dostęp z 23.09.2021 https://www.e-

recht24.de/artikel/datenschutz/8451-hinweispflicht-fuer-cookies.html#; 
378 EU-Commission, Questionnaire on the implementation of Article 5 (3) ePrivacy Directive, COCOM11-20, 

with answers from the German Federal Government; 

https://www.telemedicus.info/uploads/Dokumente/COCOM11-20QuestionnaireonArt.53e-PrivacyDir.pdf. 
379 J. Kaufmann Web Tracking meets Data Privacy (Part 2) German Telemedia Act and GDPRD r. 9. September 

2019 LR 2019, Seiten 113 bis 122 (insgesamt 10 Seiten); 
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wystarczająco zaimplementowany w prawie niemieckim, albowiem TMG nie przewidywał 

wymogu zgody użytkownika380. 

W wyroku C-582/14 z dnia 19 października 2016 r. TSUE rozstrzygnął także sprawę 

powstałą na gruncie prawa niemieckiego dotyczącą adresu IP jako danej osobowej. Patrick 

Breyer wniósł do niemieckich sądów cywilnych o zakazanie Republice Federalnej Niemiec 

przechowywania – lub zlecania przechowywania przez osoby trzecie – danych 

informatycznych, które były przekazywane po zakończeniu każdego przeglądania stron 

internetowych niemieckich służb federalnych. Aby chronić się przed atakami i umożliwić 

ściganie na drodze karnej „piratów”, dostawca medialnych usług online niemieckich służb 

federalnych rejestrował dane obejmujące „dynamiczny” adres IP – adres IP, który zmienia się 

przy okazji każdego nowego połączenia z Internetem – oraz dzień i godzinę przeglądania strony 

internetowej. W odróżnieniu od statycznych adresów IP, dynamiczne adresy IP nie umożliwiają 

a priori powiązania – za pomocą publicznie dostępnych plików – danego komputera                                   

i fizycznego podłączenia do sieci wykorzystywanego przez dostawcę dostępu do Internetu. 

Zarejestrowane dane nie dawały same w sobie dostawcy usług medialnych online możliwości 

zidentyfikowania użytkownika. Natomiast dostawca dostępu do Internetu dysponował 

dodatkowymi informacjami, które w połączeniu z tym adresem IP umożliwiały identyfikację 

danego użytkownika381. Trybunał przede wszystkim stwierdził, że do tego, aby dane mogły 

zostać uznane za „osobowe” w rozumieniu art. 2 lit. a) dyrektywy 95/46/WE, nie jest 

wymagane, aby wszystkie informacje umożliwiające identyfikację danej osoby znajdowały się 

w rękach tylko jednego podmiotu. Nie wydaje się zatem, by okoliczność, że dodatkowe 

informacje konieczne do identyfikacji użytkownika strony internetowej są w posiadaniu nie 

dostawcy usług medialnych online, lecz dostawcy dostępu do Internetu dla tego użytkownika, 

mogła wykluczać to, że dynamiczne adresy IP zarejestrowane przez dostawcę usług medialnych 

online stanowią dla niego dane osobowe w rozumieniu art. 2 lit. a) dyrektywy 95/46/WE.  

W konsekwencji Trybunał orzekł, że dynamiczny adres IP zarejestrowany przez dostawcę usług  

medialnych online przy okazji przeglądania przez daną osobę strony internetowej, którą  

dostawca ten udostępnia publicznie, stanowi wobec tego dostawcy dane osobowe w rozumieniu  

art. 2 lit. a) dyrektywy 95/46/WE, w sytuacji gdy dysponuje on środkami prawnymi  

umożliwiającymi mu zidentyfikowanie osoby, której dane dotyczą, dzięki dodatkowym  

informacjom, jakimi dysponuje dostawca dostępu do Internetu dla tej osoby. Kolejny istotny 

 
380 Umlaufentschließung der Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder, February 5, 2015, 

 https://www.datenschutzkonferenz-online.de/media/en/20150205_en_Entschliessung_Cookies.pdf; 
381 C-582/14, EU:C:2016:779; 
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wyrok TSUE na tle prawa niemieckiego dotyczył już wcześniej omówionej sprawy 

Wirtschaftsakademie Schleswig Holstein z z dnia 5 czerwca 2018 r. dotyczący zbierania danych 

o użytkownikach fanpag’a bez ich zgody przez Facebook.  

Kolejną sprawą związaną ze stosowaniem regulacji dotyczących cookies w Niemczech jest 

wyrok Trybunału w sprawie Verbraucherzentrale Bundesverband v. Planet49 (sprawa  

C-673/17)382. Stan faktyczny sprawy przedstawiał się w taki sposób, iż w przypadku 

zaznaczenia zgody w pierwszym okienku wyboru, uczestnik wyrażał zgodę na otrzymywanie 

stosownych informacji z zakresu działalności podmiotów sponsorujących loterię. Kwestią, 

którą zajął się Federalny Trybunał Sprawiedliwości Niemiec, a następnie TSUE było drugie 

oświadczenie, które informowało o instalacji plików cookies na skutek rejestracji w serwisie 

loterii, które miały na celu monitorowanie oraz dostosowywanie reklam do preferencji 

uczestnika loterii. Okienko było automatycznie zaznaczone, co wiązało się z domniemaną 

automatyczną zgodą danego użytkownika, natomiast w celu wyrażenia sprzeciwu na instalację 

tych plików wystarczyło odznaczyć tę możliwość. Na skutek skargi niemiecki związek 

organizacji konsumenckich wniósł do Sądu Okręgowego we Frankfurcie nad Menem pozew, 

w którym domagał się od Planet49 m.in. zaprzestania żądania tego rodzaju oświadczeń  

o wyrażeniu zgody. Chodziło tu o sam fakt wyrażenia biernej zgody oraz przymus odznaczenia 

przez użytkownika, który nie był wynikiem żadnego działania. Federalny Trybunał 

Sprawiedliwości Niemiec powziął wątpliwości co do uzyskania przez spółkę Planet49 zgody 

użytkowników strony internetowej www.dein-macbook.de za pomocą drugiego okienka 

wyboru oraz co do zakresu obowiązku udzielenia informacji przewidzianego w art. 5 ust.3 

dyrektywy 2002/58/WE.  

Przedmiot pytań prejudycjalnych do TSUE był następujący: 

a)  Czy mamy do czynienia ze skuteczną zgodą w rozumieniu art. 5 ust. 3 i art. 2 lit. f) 

dyrektywy 2002/58/WE w związku z art. 2 lit. h) dyrektywy 95/46/WE, w sytuacji gdy 

przechowywanie informacji lub dostęp do informacji, które są już przechowywane                                     

w urządzeniu końcowym użytkownika, są dozwolone na podstawie domyślnie 

zaznaczonego okienka wyboru, z którego użytkownik musi usunąć zaznaczenie w celu 

odmówienia wyrażenia zgody? 

 
382 Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 1 października 2019 r. Bundesverband der Verbraucherzentralen und 

Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. przeciwko Planet49 GmbH Wniosek o 

wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof (Sprawa C-673/17) dostęp z: 
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=pl&td=ALL&num=C-673/17; 

http://www.dein-macbook.de/


173 
 

a) Czy na stosowanie art. 5 ust. 3 i art. 2 lit. f) dyrektywy [2002/58] w związku z art. 

2 lit. h) dyrektywy [95/46] ma wpływ fakt, że przechowywane lub udostępniane 

informacje są danymi osobowymi? 

b) Czy w okolicznościach określonych w pytaniu [pierwszym] lit. a) została wyrażona 

skuteczna zgoda w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia [2016/679]? 

c) Jakich informacji usługodawca powinien udzielić użytkownikowi w ramach 

jasnych i wyczerpujących informacji wymaganych zgodnie z art. 5 ust. 3 dyrektywy 

[2002/58]? 

d) Czy informacje te obejmują również okres ważności plików cookie oraz kwestię 

dostępu osób trzecich do plików cookie?”. 

TSUE na wstępie podkreślił, iż mimo późniejszego wejścia w życie RODO, aniżeli miało 

miejsce wszczęcie sporu głównego oraz skierowanie wniosku o wydanie orzeczenia w trybie 

prejudycjalnym, zastosowanie do sprawy będą miały przepisy zarówno uchylonej dyrektywy 

95/46/WE jak i RODO. Wynikało to z faktu, że okoliczności sprawy wskazywały na 

zapobieżenie działaniom spółki Panet49 ze skutkiem na przyszłość, mając na uwadze 

kształtowanie się kierunku orzecznictwa krajowego w zakresie rozpatrywanej sprawy.   

W swoich rozważaniach TSUE wskazał, iż mimo braku wyraźnego doprecyzowania formy 

zgody przewidzianej w art. 5 ust. 3 dyrektywy 2002/58/WE w prawie niemieckim, zgoda 

wymaga działania użytkownika. Podkreślono również, iż działanie to musi być dokonane  

w sposób czynny, natomiast bierność nie wchodzi w ten zakres. Również w odniesieniu do 

dyrektywy 95/46/WE, a dokładniej do treści art. 7, określony został wymóg „jednoznaczności” 

wyrażonej zgody. Wobec powyższego, nie sposób jest zgodzić się ze stanowiskiem, iż 

użytkownik wyraził zgodę bądź wyraził ją w sposób nieświadomy poprzez nieusunięcie 

domyślnego zaznaczenia w okienku wyboru. TSUE zwrócił również uwagę na zmianę 

dokonaną przez dyrektywę 2009/136/WE w brzmieniu przepisu art. 5 ust. 3 dyrektywy, która 

skutkowała zastąpieniem wyrazów „prawo do odmówienia zgody” na zwrot „wyraził zgodę”. 

Powyższe potwierdza, że zgoda nie może być wyrażona w sposób bierny. TSUE ponadto 

wskazał, iż definicja zgody zawarta w treści RODO jest bardziej rygorystyczna w odniesieniu 

do tej, która obowiązywała w dyrektywie 95/46/WE. Dokonując analizy wyrażenia zgody przez 

użytkownika końcowego, TSUE wskazał na relacje art. 2 lit. f) i art. 5 ust.3 dyrektywy 

2002/58/WE w związku z art. 4 ust. 11 i art. 6 ust.1 lit. a) RODO, których łączna wykładnia 

pozwala na wniosek, iż do wyrażenia zgody nie doszło w sytuacji, gdy przechowywanie lub 

dostęp do informacji już przechowanych w urządzeniu końcowym użytkownika strony 
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internetowej zostały zaakceptowane poprzez domyślne zaznaczenie okienka wyboru,                               

a użytkownik jest zobowiązany do odznaczenia w celu wyrażenia sprzeciwu. Istotna jest 

również kwestia związana z interpretacją wyżej wskazanych przepisów, w przypadku, kiedy 

informacje przechowywane lub udostępnianie w urządzeniu końcowym stanowią dane 

osobowe w rozumieniu dyrektywy 95/46/WE oraz RODO. TSUE podkreślił, iż dla właściwej 

interpretacji nie ma znaczenia czy wyżej wskazane dane stanowią dane osobowe, albowiem 

przepis art. 5 ust.3 dyrektywy 2002/58/WE ma na celu ochronę użytkownika przed jakąkolwiek 

ingerencją w sferę prywatną. W ramach odpowiedzi na pytanie prejudycjalne, TSUE rozważył 

kwestię związaną z interpretacją treści art. 5 ust.3 dyrektywy 2002/58/WE w odniesieniu do 

tego, czy przepis kładzie wymóg wskazania przez usługodawcę użytkownikowi strony 

internetowej okresu funkcjonowania plików cookies, jak również, czy określa zasady 

możliwości dostępu osób trzecich do rzeczonych plików. Punktem wyjścia do rozważań były 

art. 10 dyrektywy 95/46/WE oraz art. 13 RODO, które w swojej treści zawierają stosowne 

informacje niezbędne do przekazania przez administratora danych. TSUE zwrócił uwagę na 

wykładnie wskazanych przepisów, które de facto nie precyzują czasu trwania przetwarzania 

danych, jednakże wskazują na taki wymóg poprzez użycie wyrażenia „co najmniej” w treści 

art. 10 dyrektywy 95/46 oraz poprzez treść art. 13 ust. 2 lit a) RODO, który wskazuje na 

konieczność przekazania informacji, w szczególności dotyczących okresu przechowywania 

danych osobowych lub, jeżeli nie jest to możliwe, kryteriów ustalania tego okresu. Wobec 

powyższego TSUE stwierdził, iż informacje, które usługodawca przekazuje użytkownikowi 

strony również winny określać czas przechowywania plików cookie oraz informacje w zakresie 

możliwości dostępu osób trzecich do tych plików. 

 Warto zaznaczyć, iż orzeczenie służy nie tylko należytej interpretacji wskazanych w jego 

treści przepisów, lecz stanowi wytyczne w zakresie kształtowania regulacji związanych                           

z automatycznym przetwarzaniem danych na terenie UE, m.in. w zakresie niedopuszczalności 

wyrażenia biernej zgody, co jest niezaprzeczalnie związane z treścią polskiej ustawy PT, której 

interpretacja dopuszcza taką możliwość poprzez instalację oprogramowania na urządzeniu 

użytkownika końcowego. 

Dokonując oceny skutków orzeczenia TSUE nie sposób pominąć towarzyszącej mu opinii 

Rzecznika Generalnego Macieja Szpunara z dnia 21 marca 2019 r.383, w której to treści,                         

w sposób jednoznaczny wskazano, że obowiązujące regulacje w prawie niemieckim,                                

 
383 Opinia Rzecznika Generalnego Macieja Szpunara z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie C-673/17; 
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a mianowicie paragraf 15 ust. 3 TMG nie spełnia w sposób kompleksowy wymagań stawianych 

przez art. 5 ust. 3 dyrektywy 2002/58/WE, co skutkuje brakiem pełnej implementacji 

rzeczonego przepisu do prawa niemieckiego384. Stanowisko zajęte przez rzecznika 

koresponduje z treścią stanowiska konferencji niemieckich organów ochrony danych DSK 

Orientierungshilfe der Aufsichtsbehörden für Anbieter von Telemedien z marca 2019 r., które 

stanowi istotną polemikę związaną z nienależytą implementacją niemieckich przepisów 

prawnych z art. 5 ust. 3 dyrektywy. Organy ochrony danych w swoim stanowisku podkreśliły, 

że nie sposób jest zgodzić się z twierdzeniem, jakoby rzeczywiście treść art. 15 ust. 3 TMG 

stanowiła kompletną implementację art. 5 ust. 3 wskazanej dyrektywy. Główna argumentacja 

opierała się na twierdzeniach, iż paragraf 15 ust. 3 TMG swoją treścią obejmuje uprawnienie 

usługodawcy do tworzenia profili użytkowników, przy użyciu zanimizowanych danych, które 

następnie zostają wykorzystywane w celach marketingowych, albowiem użytkownik nie 

zgłaszał sprzeciwu, co było traktowane jako dorozumiana zgoda (niemieckie regulacje swoją 

treścią dopuszczają możliwość wyrażenia zgody przez sprzeciw - podobnie jak te zawarte                    

w treści art. 173 PT przed nowelizacją z 2013 r.). Omawiany dokument w znacznym stopniu 

neguje również fakt implementacji art. 5 ust. 3 dyrektywy, którego wyrazem - według twierdzeń 

przyjętych przez niemiecki rząd - są przepisy art. 12 oraz 15 TMG (mając na uwadze ich 

wzajemną relację). Niemieckie organy ochrony danych podkreśliły jednocześnie istotne braki 

w treści TMG w przedmiocie przepisu odnoszącego się do wymogu wyrażenia zgody przez 

użytkownika w określonych przypadkach.  

Wraz z wejściem w życie RODO modyfikacji uległy przepisy regulujące przetwarzanie 

danych osobowych. W praktyce pojawił się problem wzajemnego oddziaływania dyrektywy 

2002/58/WE oraz RODO. Z kolei w treści RODO wskazano, że rozporządzenie nie nakłada 

dodatkowych obowiązków na osoby fizyczne ani prawne, co do przetwarzania, w związku ze 

świadczeniem ogólnodostępnych usług łączności elektronicznej w publicznych sieciach 

łączności w Unii, w sprawach, w których podmioty te podlegają szczegółowym obowiązkom 

mającym ten sam cel określonym w dyrektywie 2002/58/WE. 

Dokonując analizy obecnych regulacji obejmujących przechowywanie informacji                          

w urządzeniu użytkownika, obowiązujących w prawie niemieckim, podkreślenia wymaga fakt, 

iż te zawarte w treści TMG nie uległy zmianie, po wejściu  życie RODO. Istotne jest również, 

iż zakres stosowania poszczególnych aktów prawnych jest rozbieżny. DSK w treści 

 
384 DSK, Orientierungshilfe der Aufsichtsbehörden für Anbieter von Telemedien (Marzec 2019r.); 
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wytycznych z marca 2019 r. wskazało ponadto, że obecne regulacje zawarte w TMG nie 

stanowią implementacji dyrektywy 2002/58/WE, w zakresie wymogów co do plików cookie. 

Stanowisko DSK jest nadto istotne, albowiem wskazuje, że art. 95 RODO nie znajduje 

zastosowania do regulacji zawartych w treści TMG, gdyż bezpośrednie stosowanie przepisów 

dyrektywy 2002/58/WE zostało uniemożliwione, na skutek konieczności określenia podstawy 

prawnej przetwarzania danych w oparciu o treść art. 6 lub art. 9 RODO. W kwestii zgody 

natomiast zastosowanie znajduje wyłącznie art. 4 pkt 11 RODO.  

Dla podkreślenia możliwości stosowania przepisów RODO do przetwarzania danych 

należy wskazać na art. 6 ust.1 lit. f, który stanowi, że przetwarzanie jest niezbędne do celów 

wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub 

przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów 

mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające 

ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem. 

Z kolei motyw 47 RODO wskazuje, że podstawą prawną przetwarzania mogą być prawnie 

uzasadnione interesy administratora, w tym administratora, któremu mogą zostać ujawnione 

dane osobowe, lub strony trzeciej, o ile w świetle rozsądnych oczekiwań osób, których dane 

dotyczą, opartych na ich powiązaniach z administratorem nadrzędne nie są interesy lub 

podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą (...). Problem pojawia się na etapie 

określenia prawnie uzasadnionych interesów administratora, albowiem wydawcy portali, 

podmioty śledzące, czy reklamodawcy nie mogą być dopóty pewni co do zgodności z prawem 

śledzenia, dopóki nie zostanie to poprzedzone konsultacjami z odpowiednimi organami 

ochrony danych na terenie Niemiec.  

Przechodząc do wcześniej wielokrotnie podejmowanej problematyki wyrażania zgody 

przez użytkownika, która była również przedmiotem sporu w przytoczonej sprawie Planet49, 

należy podkreślić, iż wymogi odnoszące się do zgody użytkownika końcowego zostały 

wskazane w treści m.in. art. 6 ust. 1 lit. A) RODO, kolejno w treści art. 4 ust. 11 określona 

została definicja samej zgody. Nadto warunki wyrażenia zgody zostały sprecyzowane w art. 7 

oraz 8 RODO. Warto mieć na uwadze, że zgodnie z tymi regulacjami okienka cookies są 

wystarczające oraz właściwie do wyrażenia zgody, natomiast istotna jest ich treść. 

Niedopuszczalne jest wyłączne stosowanie okienek, które w swojej treści zawierają tylko 

potwierdzenie w postaci “akceptacji warunków”, albowiem uniemożliwiają one potencjalnemu 

użytkownikowi możliwość wyrażenia sprzeciwu co do instalacji plików cookies. 
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Niemcy zwracają jednocześnie uwagę na kwestię związaną z określeniem danego 

podmiotu jako administratora lub współadministratora bądź podmiotu przetwarzającego, co 

wiąże się z możliwością ustalenia odpowiedzialności określonej strony za proces przetwarzania 

danych osobowych w zależności od jej właściwego oznaczenia385. Odnosząc się do regulacji 

zawartych w treści art. 4 ust. 7, art. 26 oraz art. 28 RODO istotne jest należyte określenie 

poszczególnych podmiotów w sytuacji, gdy w procesie przetwarzania danych występuje wiele 

stron. Przedstawiciele literatury niemieckiej wskazują, że w przypadku wielości podmiotów 

odpowiedzialnych za przetwarzanie danych osobowych, korzystna jest sytuacja, w której 

podmioty określane są mianem administratorów danych, albowiem prowadzi to do braku 

konieczności zawierania umowy w szczególnej formie, na mocy art. 26 RODO, którego 

wykładnia pozwala na przyjęcie, że dopuszczalne jest zawarcie porozumienia, w odróżnieniu 

do wymogu wskazanego w treści art. 28 RODO386. Jednakże właściwe zakwalifikowanie 

danego stosunku, jako współadministrowanie jest w praktyce kwestią problematyczną. 

Przykładem większej ilości podmiotów odpowiedzialnych za przetwarzanie danych jest 

sytuacja zakładania fanpage na portalach społecznościowych, które to działanie prowadzi do 

przetwarzania danych na wielu płaszczyznach, albowiem administrator fanpage kieruje 

rzeczonym, za pośrednictwem podmiotu prowadzącego określony portal społecznościowy, co 

skutkuje wielopłaszczyznowym działaniem w zakresie przetwarzania danych użytkowników 

portalu społecznościowego387.  

Biorąc pod uwagę regulacje obowiązujące na terenie Niemiec, istotne jest zwrócenie 

uwagi, że DSK w swojej rekomendacji z marca 2019r. podkreśla, jakoby stosowanie TMG                   

w obecnej treści nie jest możliwe w zakresie, w jakim implementuje art. 5 ust. 3 dyrektywy 

2002/58/WE, albowiem treść RODO w sposób bardziej precyzyjny określa 

regulacjeDokonując analizy przedmiotowych wytycznych należy mieć na uwadze Opinię 

5/2019 EROD w przedmiocie wzajemnej zależności między dyrektywą 2002/58/WE oraz 

RODO. DSK w treści przyjętych wytycznych w istotny sposób kształtuje odrębne stanowisko 

wobec tego, które zostało zajęte przez EROD. Takie działanie prowadzi do chaosu związanego 

z należytą interpretacją przepisów oraz zaburzeniem konceptu harmonizacji przepisów 

zawartych w treści dyrektywy 2002/58/WE oraz RODO na terenie UE. Zasadnym działaniem 

 
385 Por. E. Ehmann, M. Selmayr, Datenschutz-Grundverordnung, 2017, s. 561, dokument WP 169 Grupy 

Roboczej ds. Art. 29, dostęp z: https://archiwum.giodo.gov.pl/pl/1520057/3595; 
386 J. Hartung w: J. Kuhling, B. Bucher, Datenschutz-Grundverordnung/ BDSG. Kommentar, Monachium 2018, 

s. 564; 
387 J. Byrski, H. Hoser, Social media oraz technologie umożliwiające śledzenie użytkowników….; 
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wydaje się więc dostosowanie w państwach członkowskich rekomendacji w oparciu o opinię 

EROD i konstruowanie precyzyjnych wytycznych w tym zakresie.  

Na skutek tak przyjętego stanowiska przez niemieckie organy ochrony danych, w sytuacji 

naruszenia prawa związanego z przetwarzaniem danych, zastosowanie znajdują sankcje 

przewidziane w federalnej ustawie o ochronie danych, a dokładniej w rozdziale 5, sekcjach 41, 

42 oraz 43. Rzeczona ustawa odsyła swoją treścią w przedmiocie sankcji do niemieckiej ustawy 

o wykroczeniach administracyjnych, kodeksu postępowania karnego oraz ustawy o sędziach. 

Sekcja 42 pkt 1 ust. 1 oraz 2 określa sankcje karne związane z nieuprawnionymi działaniami 

podmiotu, który przekazał dane osobom trzecim lub udostępnił je w jakiekolwiek inny sposób, 

w celach komercyjnych, takie działanie zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 3 bądź 

karą pieniężną. Z kolei pkt 2 ust. 1 oraz 2 wskazuje, że za przetwarzanie bez zezwolenia, jak 

również nabywanie danych w drodze oszustwa, które to działanie jest dokonywane przez 

podmiot za opłatą w celu wzbogacenia się tego lub innego podmiotu bądź w celu wyrządzenia 

komuś krzywdy, wówczas takie działanie zagrożone jest pozbawieniem wolności do dwóch lat 

lub karą pieniężną. W przedmiocie kar administracyjnych stanowi sekcja 43, która określa 

sankcje m.in. za naruszenie obowiązku informacyjnego wobec konsumentów w kwocie do 50 

tysięcy euro.  

Powyższe rozważania wskazują, że Niemcy nie dokonali pełnej implementacji dyrektywy 

2002/58/WE w przedmiocie należytego sformułowania regulacji krajowych, zgodnie                               

z wymogami stawianymi przez wskazaną dyrektywę, przepisy te nie uległy zmianom do 

momentu wejścia w życie RODO. Polskie regulacje zawarte w treści PrTelekom nie wydają się 

precyzować kwestii, które nie zostały uregulowane w niemieckim TMG. Jak już wcześniej 

zostało wskazane, obecna interpretacja treści art. 173 PrTelekom nie odbiega w znaczny sposób 

od tej przyjętej przez DSK treści rekomendacji z marca 2019 r., albowiem w zakresie wyrażenia 

zgody za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez 

niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym wydaje się, że bierność zgody jest 

dopuszczalna, ponieważ nie sposób postrzegać inaczej zachowania polegającego na uprzednim 

zaznaczeniu w przeglądarce ustawień, które - w swoisty sposób - akceptują każdorazowo 

instalację plików cookie na urządzeniu użytkownika końcowego, bez konieczności czynnego 

działania z jego strony. Takie stanowisko pozostaje jednak w sprzeczności z orzecznictwem 

TSUE oraz rekomendacjami unijnych organów m.in. Grupy roboczej ds. Artykułu 29, jak 

również organu powołanego na jej miejsce, tj. EROD. Obecna treść art. 174 PrTelekom odsyła 

jednakże do przepisów o ochronie danych osobowych w zakresie uzyskania zgody abonenta 
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lub użytkownika końcowego. Wobec tego zauważalna jest pewnego rodzaju niekonsekwencja 

polskiego ustawodawcy, który mimo zmian dokonanych w treści art. 174 PrTelekom 

pozostawił niezmieniony art. 173 ust. 2 PrTelekom.  

Problematyczna jest również kwestia sankcji za naruszenie art. 173 PrTelekom, które 

egzekwuje Prezes UKE. Kompetencje polskiego organu są w znacznym stopniu ograniczone, 

albowiem art. 209 ust. 1 PT przyznaje mu wyłącznie możliwość nałożenia kary pieniężnej                     

w przypadkach określonych w ust. 25, tj. z powodu nieuzyskania zgody abonenta lub 

użytkownika końcowego oraz w ust. 27 w przypadku niezgodnego z art. 173 PrTelekom 

przechowywania informacji w urządzeniach użytkowników lub korzystania z takich informacji. 

W sytuacji zastosowania przepisów o ochronie danych osobowych, organem uprawnionym do 

nałożenia sankcji jest PUODO. Co więcej Prezes UKE nie może wykraczać poza zakres 

przyznanych mu kompetencji, które leżą w rękach organu nadzorczego. Problem pojawia się    

w sytuacji, gdy do naruszenia związanego z przechowywaniem informacji zastosowanie 

znajdują zarówno przepisy będące wynikiem implementacji dyrektywy 2002/58/WE oraz 

RODO. Stosowne wytyczne odnoszące się do postępowania w takiej sytuacji zostały wydane 

przez EROD we wcześniej wskazywanej opinii z 2019 r., jednakże należy mieć na uwadze, że 

stanowisko zajęte w treści rzeczonej opinii odsyła do uregulowania poszczególnych 

kompetencji organów ochrony danych w przepisach krajowych. Wobec tego zasadne wydaje 

się uregulowanie kwestii związanej z przechowywaniem informacji lub uzyskiwaniem dostępu 

do informacji już przechowanej w jednym akcie prawnym oraz przyznanie kompetencji do 

egzekwowania przepisów również jednemu organowi. Zasadnym postulatem de lege ferenda 

wydaje się korekta regulacji w oparciu o aktualne rekomendacje EROD, jak również 

ukształtowane orzecznictwo TSUE. 

W 2019 TSUE wydał jeszcze inne ważne orzeczenie, w którym odniósł się do pojęcia 

„administratora danych” w związku z włączeniem tzw. „plug-in” do strony internetowej.  

W tym przypadku Fashion ID, spółka zajmująca się sprzedażą online modnej odzieży, 

umieściła w swojej witrynie internetowej wtyczkę społecznościową „Lubię to” serwisu 

społecznościowego Facebook. Konsekwencją tego umieszczenia wydaje się być to, że kiedy 

osoba odwiedzająca przegląda witrynę internetową Fashion ID, dane osobowe tej osoby 

odwiedzającej są przekazywane do Facebooka Ireland. Wydaje się, że to przekazywanie 

następuje bez wiedzy wspomnianej osoby odwiedzającej i niezależnie od okoliczności, czy jest 

ona członkiem serwisu społecznościowego Facebook lub czy kliknęła na przycisk „Lubię to” 

Facebooka. Verbraucherzentrale NRW, niemieckie stowarzyszenie użyteczności publicznej 
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ochrony interesów konsumentów, zarzuca Fashion ID przekazywanie Facebook Ireland danych 

osobowych należących do osób odwiedzających jej witrynę internetową, po pierwsze, bez ich 

zgody, a po drugie, z naruszeniem obowiązków informacyjnych przewidzianych w przepisach 

dotyczących ochrony danych osobowych. Rozpatrujący spór Oberlandesgericht Düsseldorf  

(wyższy sąd krajowy w Düsseldorfie, Niemcy) zwrócił się do Trybunału o dokonanie wykładni 

kilku przepisów dyrektywy 95/46/WE. Trybunał stwierdził przede wszystkim, że operatora 

witryny internetowej, takiego jak Fashion ID, można uznać za administratora danych                              

w rozumieniu art. 2 lit. d) dyrektywy 95/46/WE388. 

Należy podzielić pogląd, że skutki wyroku TSUE w sprawie C-40/17 Fashion ID dość 

powszechnie sprowadzane są do stanów faktycznych analogicznych do tego, w którym zapadł 

wyrok – do posługiwania się tzw. wtyczkami społecznościowymi serwisu Facebook (przycisk 

„Lubię to”). Głębsza analiza poglądów zaprezentowanych w tym oraz we wcześniejszym 

wyroku w sprawie C-210/16 Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein prowadzi do wniosku, 

że TSUE dokonuje interpretacji pojęcia współadministrowania danymi i jest to interpretacja 

odmienna od tej, która dotychczas była powszechnie przyjmowana w Polsce389. 

 

5.2. Analiza porównawcza polskich uregulowań prawnych w zakresie 

automatycznego gromadzenia danych o użytkownikach Internetu z 

rozwiązaniami francuskimi. 

 

 Analiza regulacji obowiązujących we Francji (ustawa z 6.1.1978 r. o informatyce, 

zbiorach danych i wolnościach, zwana francuska ustawa o ochronie danych osobowych)390, jak 

również działania podjęte przez francuską Commission nationale de l'informatique et des 

libertés, czyli Krajową Komisję ds. Informatyki oraz Wolności (dalej: CNIL), wskazują na 

pełne dostosowanie regulacji francuskich w zakresie wymaganym przez dyrektywę 

2002/58/WE oraz RODO. Warto wskazać, że ustawa francuska ma z założenia chronić dane  

o charakterze osobowym przed zagrożeniami związanymi z procesem cyfryzacji, 

zwiększającym w sposób zasadniczy możliwość niekontrolowanego postępowania z tymi 

 
388 Wyrok TSUE z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie C-40/17 Fashion ID GmbH & Co.KG przeciwko 

Verbraucherzentrale NRW eV Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez 

Oberlandesgericht Düsseldorf, dostęp z: https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-40/17&language=PL  
389 P. Litwiński, Czy pojedynczy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej może zmienić 

interpretację pojęcia współadministrowania danymi? W tekście analizujemy wyrok w sprawie C-40/17 Fashion 

ID oraz co z niego wynika dla konstrukcji współadministrowania danymi. Dostęp z http://www.abi-

expert.pl/wydania/lipiec-wrzesien-2019/art,2440,sprawa-fashion-id-a-wspoladministrowanie-danymi.html; 
390 https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000886460/; 
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danymi391. Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy CNIL oraz w świetle interpretacji ustawy dokonanej 

przez Komisję do spraw informatyki i wolności, danymi o charakterze osobowym są wszelkie 

informacje dotyczące osoby fizycznej zidentyfikowanej (np. w kartotece figuruje jej nazwisko) 

lub mogącej być zidentyfikowaną bezpośrednio lub pośrednio poprzez użycie numeru 

identyfikacyjnego albo poprzez inne cechy dla niej charakterystyczne (adres IP, zdjęcie, odcisk 

palca, numer telefonu)392 

Przed wejściem w życie RODO, francuski CNIL wydał wiążące wytyczne dla adresatów 

norm zawartych w treści francuskiej ustawy o ochronie danych, odnoszących się do m.in. do 

przechowywania informacji na końcowym urządzeniu użytkownika lub abonenta, 

stanowiących jednocześnie wyraz implementacji art. 5 ust. 3 dyrektywy 2002/58/WE393. Warto 

podkreślić ówczesną interpretację francuskich przepisów, która swoją treścią korespondowała 

z wcześniej wskazanym orzeczeniem TSUE w sprawie Planet49, zanim zostało ono wydane. 

Wyrazem implementacji art. 5 ust.3 dyrektywy 2002/58/WE przed wejściem w życie RODO 

był art. 32-II francuskiej ustawy o ochronie danych osobowych, który swoim zakresem 

obejmował pojęcie plików cookie jako jakiekolwiek przetwarzanie danych online. Również 

fakt, czy informacje przetwarzane stanowiły dane osobowe nie wpływał na ograniczenie 

stosowania przepisu. Co więcej wskazywał on na pliki cookie, których wykorzystywanie 

musiało wiązać się z uprzednio wyrażoną zgodą przez użytkownika. Były to przypadki 

obejmujące pliki cookie używane do celów reklamy, w celach statystycznych oraz pliki cookie 

używane w serwisach społecznościowych. Zgoda nie była wymagana co do określonych 

przypadków. Dotyczyło to  mianowicie plików cookie wykorzystywanych w celu umożliwienia 

lub ułatwienia komunikacji elektronicznej, nadto niezbędnych do świadczenia usługi na 

żądanie użytkownika oraz plików cookie używanych w celu określenia ilości odbiorców, 

jednakże wyłącznie w przypadku, gdy nie były one łączone z innym rodzajem uzyskanych 

informacji, jak również były wykorzystane tylko w celach statystycznych, a użytkownik miał 

informację oraz możliwość sprzeciwu wobec ich wykorzystania. W przedmiocie zgody 

użytkownika końcowego CNIL odsyłał do treści art. 2 lit. h) dyrektywy 95/46/CE, jak również 

wskazywał, iż zgoda musi być wyrażona w sposób czynny. Zgoda była ważna tylko                                  

w przypadku, kiedy użytkownik posiadał swobodny wybór co do jej wyrażenia bądź co do 

sprzeciwu, a odmowa nie wiązała się z negatywnymi konsekwencjami np. poprzez brak 

 
391 T. Chauvin, w: C. Mik (red.), Jawność i jej ograniczenia. Standardy europejskie, Warszawa 2016, t. XI;; 
392 Tamże; 
393 Délibération n°2013-378 du 5 décembre 2013 portant adoption d'une recommandation relative aux cookies et 

autres traceurs visés par l'article 32-II de la loi du 6 janvier 1978; 
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możliwości dalszego przeglądania witryny internetowej. W odniesieniu do wyrażenia zgody 

przez użytkownika końcowego za pośrednictwem regulaminu strony internetowej bądź 

aplikacji mobilnej, takie działanie było niedopuszczalne i wiązało się z nieskutecznym 

wyrażeniem zgody. Również istotna była możliwość odwołania zgody w każdym czasie, bez 

nadmiernego utrudnienia dla użytkownika końcowego, który dodatkowo musiał być 

poinformowany, w sposób prosty oraz zrozumiały, o tym, w jaki sposób może wyrazić zgodę 

bądź sprzeciwić się takiemu zabiegowi, wobec wszystkich lub niektórych plików cookies.  

W zakresie wymogów co do okienek wyboru, CNIL określił, iż w swojej treści musiały 

zawierać informacje o celu bądź celach wykorzystywania plików cookies, a nadto musiały 

udostępniać możliwość niewyrażenia zgody na wykorzystywanie plików cookie, jak również  

miały udostępniać możliwość dokonywania modyfikacji ustawień wykorzystywania tych 

plików. W odniesieniu do sytuacji, kiedy kontynuowanie przeglądania witryny skutkowało 

automatycznym gromadzeniem plików cookies, również w obrębie okienka powinna być 

wskazana stosowna informacja. W związku z tym okienko musiało pojawiać się każdorazowo, 

wraz z kontynuacją przeglądania strony przez użytkownika. Wykorzystywanie plików cookies 

było niedopuszczalne w sytuacji, gdy użytkownik zamykał stronę bez dalszego przeglądania 

bądź w sytuacji, gdy pozostał on bierny i nie podjął żadnych czynności. Prawo francuskie -               

w przeciwieństwie do np. prawa niemieckiego lub polskiego - nie dopuszczało biernej zgody 

w tym zakresie. CNIL zwrócił również uwagę na możliwość dostosowania ustawień 

przeglądarki internetowej do wyrażenia zgody, co również zostało uregulowane w art. 173 ust. 

2 PrTelekom. Jednakże we Francji takie rozwiązanie było dopuszczalne tylko w przypadku, 

gdy użytkownik miał możliwość wyboru ustawień w przeglądarce internetowej oraz został 

uprzednio poinformowany o celu wykorzystywania plików cookie odpowiednio przed tym 

działaniem. 

Jednocześnie CNIL zwrócił uwagę, że ówczesne przeglądarki zezwalały na kontrolę 

wyłącznie ograniczonego rodzaju plików cookies, co skutkowało brakiem możliwości uznania 

za skuteczną zgodę wyrażoną przez ustawienia przeglądarki internetowej, jako możliwą do 

zastosowania wobec innych rodzajów przetwarzania danych m.in. w odniesieniu do plików 

cookie typu flash. W treści przedmiotowych wytycznych CNIL odniósł się również do plików 

cookies wykorzystywanych w celach statystycznych, wobec użycia których zgoda użytkownika 

nie była wymagana. Jednakże sprecyzował, iż brak zgody miał zastosowanie wyłącznie                 

w sytuacjach, gdy użytkownik został poinformowany o takim zabiegu oraz miał możliwość 

wyrażenia wobec niego sprzeciwu. Cel takich plików musiał ograniczać się do dokonywania 
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pomiaru odbiorców treści w ramach oceny publikowanych treści bądź ergonomii strony 

internetowej albo aplikacji mobilnej. Zakres gromadzonych danych nie mógł być zróżnicowany 

m.in. w odniesieniu do statystyk innych witryn bądź kont użytkowników, natomiast mogły one 

być wykorzystywane do tworzenia anonimowych statystyk. Co więcej pliki cookie mogły być 

wykorzystywane wyłącznie przez jednego wydawcę treści oraz nie powinny umożliwiać 

śledzenia użytkownika w innym zakresie. Ponadto adres IP użytkownika nie mógł być 

wykorzystywany do precyzyjnego określenia jego lokalizacji (to ograniczenie sprowadzało się 

wyłącznie do informacji o mieście użytkownika). Jednocześnie adres ten, po skutecznej 

lokalizacji użytkownika, winien być usunięty lub zanonimizowany w celu zapobieżenia 

wykorzystania danych. W odniesieniu do sytuacji, gdy więcej niż jeden podmiot 

wykorzystywałby pliki cookies wraz z wydawcą portalu, np. kilka agencji reklamowych, 

wówczas każdy z tych podmiotów winien być traktowany łącznie, jako wspólny administrator 

danych. Finalnie CNIL wskazał na maksymalny czas przechowywania plików cookie, który 

wynosił 13 miesięcy. Po tym terminie zgoda użytkownika musiała być odnowiona, natomiast 

nie ma znaczenia w tej sytuacji np. częste odwiedzanie określonej witryny internetowej przez 

użytkownika, podczas której uprzednio wyraził stosowną zgodę. 

W wyniku dostosowania francuskich regulacji prawnych do RODO francuska ustawa                              

o ochronie danych z dnia 6 stycznia 1978 r. została najpierw zmieniona ustawą z dnia 20 

czerwca 2018 r., a jej dekret wykonawczy z dnia 20 października 2005 r. został zmieniony 

dekretem z dnia 1 sierpnia 2018 r. Jednak istniejące przepisy przyjęte na mocy unijnej 

dyrektywy o ochronie danych zostały nadal utrzymane w znowelizowanej francuskiej ustawie 

o ochronie danych. Rozporządzenie z dnia 12 grudnia 2018 r. całkowicie przeredagowało 

francuską ustawę o ochronie danych, aby skorygować niespójności z nowymi unijnymi ramami 

ochrony danych. Rozporządzenie to miało wejść w życie w tym samym czasie co nowy dekret 

wykonawczy i nie później niż 1 czerwca 2019 r. Nowy dekret wykonawczy został przyjęty                   

w dniu 29 maja 2019 r., przy czym uchylił on poprzedni dekret wykonawczy z 2005 r., oraz 

dostosował niektóre zasady postępowania przed francuskim organem ochrony danych                              

i dodatkowo określił prawa osób fizycznych w odniesieniu do ich danych osobowych. Kolejno 

1 czerwca 2019 r. wszedł w życie nowy dekret nr 2019-536 („dekret wykonawczy”), 

umożliwiający wejście w życie francuskiej ustawie o ochronie danych. Oznaczało to 
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zakończenie dostosowania francuskiego prawa do RODO oraz unijnej dyrektywy w sprawie 

policji i wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych (dyrektywa (UE) 2016/680)394. 

Obecna treść francuskiej ustawy o ochronie danych osobowych odnosi się w sposób 

kompleksowy do wymogów stawianych przez regulacje zawarte w dyrektywie 2002/58/WE 

oraz RODO, w tym do definicji i warunków ważnej zgody oraz zakresu terytorialnego 

stosowania przepisów. Niektóre sformułowania w kluczowych przepisach zostały również 

przeredagowane, aby zapewnić większą spójność z przepisami RODO, takie jak nadrzędne 

zasady wymienione w art. 5 RODO lub kwestie terminologiczne w odniesieniu do „akceptacji”, 

która została zastąpiona przez „zgodę” w związku z wykorzystywaniem plików cookie na 

terminalach użytkowników końcowych.  

19 lipca 2019 r. CNIL opublikował nowe wytyczne w sprawie plików cookies oraz plików 

śledzących. Zastąpiły one swoją treścią dotychczasową Rekomendację nr 2013-378 z dnia  

5 grudnia 2013 r., albowiem poprzednia nie spełniała wymogów nałożonych przez RODO395. 

Nowe wytyczne w swojej treści zawierają wiele istotnych uwag oraz obejmują m.in. 

interpretację treści art. 82 francuskiej ustawy o ochronie danych. Wskazany artykuł stanowi 

implementację art. 5 ust.3 ustawy 2002/58/WEoraz jest podstawą przepisów, które nakładają 

na podmioty umieszczające na swoich portalach pliki cookies, obowiązek dostarczania 

użytkownikom końcowym jasnych oraz pełnych informacji, jak również stawia nacisk na 

wymóg uzyskania zgody na korzystanie z plików cookies396. Należy jednak zauważyć, że 

kwestia wytycznych była przedmiotem orzeczenia francuskiego sądu, który co prawda nie zajął 

stanowiska w kwestii, czy cookies są zgodne z prawem, czy nie, ale uznał, że CNIL nie może 

ustanowić ogólnego i bezwzględnego zakazu stosowania cookies w instrumencie prawa 

miękkiego, takim jak jego wytyczne dotyczące art. 82 francuskiej ustawy o ochronie danych397. 

 

Zgodnie z treścią przedmiotowej rekomendacji art. 82 francuskiej ustawy o ochronie 

danych osobowych uległ przekształceniu, poszerzając tym samym swój przedmiotowy zakres 

 
394https://www.huntonprivacyblog.com/2019/06/13/new-french-data-protection-act-and-implementing-decree-

take-force/; 
395 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000038783337; 
396 Obrady nr 2019-093 z dnia 4 lipca 2019 r. Przyjmujące wytyczne dotyczące stosowania art. 82 ustawy z dnia 

6 stycznia 1978 r. Zmodyfikowanej do operacji odczytu lub zapisu w urządzeniu końcowym użytkownika (w 

szczególności do plików cookie i inne znaczniki) (sprostowanie)JORF nr 0166 z dnia 19 lipca 2019 r.; 
397 Base de jurisprudence, czerwiec 2020, dostęp z 23.09.2021 https://www.conseil-

etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2020-06-19/434684 
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obowiązywania. CNIL zastąpił uprzednio przyjęte określenie „cookie” w rekomendacjach  

z 5 grudnia 2013r. mianem „tracker”(dalej: moduł śledzący). Jednocześnie podkreślił, iż 

wszelkie działania związane z użyciem modułów śledzących, podczas których 

wykorzystywane są dane osobowe, muszą być zgodne z treścią RODO. Porównując uprzednio 

wydane wytyczne z 2013 r., należy mieć na uwadze, że aktualne nie precyzują, kiedy 

wymagana jest uprzednia zgoda użytkownika. Zmiana obejmuje jednakże kwestię związana  

z możliwością rezygnacji z modułów śledzących, które są wykorzystywane w celu 

umożliwienia lub ułatwienia komunikacji elektronicznej bądź są one niezbędne do dostarczania 

usługi na życzenie użytkownika, albowiem prawo nie przewiduje konieczności wskazania 

przez podmioty wykorzystujące moduły śledzące możliwości rezygnacji z rzeczonych przez 

użytkownika. Jednakże podmioty te są zobowiązane do poinformowania o użytku tego typu 

modułów oraz ich celu w polityce prywatności. CNIL wskazuje nadto na istotną zmianę 

obejmującą wyrażenie zgody przez użytkownika końcowego oraz podkreśla cechy, aby była 

ona w pełni skuteczna. Po pierwsze zgoda musi być dobrowolna, co wyraża się poprzez 

możliwość użytkownika do wyrażenia zgody bez dodatkowych ograniczeń np. w postaci 

okienka cookie, które w następstwie niewyrażenia zgody skutkuje blokadą dostępu do strony 

internetowej - takie działanie jest niedopuszczalne. Ponadto zgoda powinna być odnosić się do 

konkretnego zabiegu, albowiem niedopuszczalne jest, aby została ona wyrażona w sposób 

ogólny wobec wszystkich modułów śledzących. Kolejno powinna być ona wyrażona na skutek 

uzyskanych informacji, które muszą zostać przedstawione użytkownikowi w sposób 

wyczerpujący, łatwo dostępny oraz widoczny w momencie jej uzyskania. CNIL w treści 

wydanych przez siebie wytycznych wskazuje również na konieczność dwupoziomowej 

informacji użytkownika końcowego. Pierwszy poziom składa się z: 

1) dostarczenia jasnej informacji, w jakim celu instalowane są moduły śledzące oraz 

umieszczeniu stosownej informacji w okienku; 

2) wskazania aktualnych podmiotów wykorzystujących pliki cookies oraz określeniu 

funkcji tych podmiotów w całym procesie; 

3) umożliwienia wyrażenia zgody bądź odmowy instalacji plików cookies za pomocą 

rozwijanego menu bądź poprzez link przekierowujący. 

Natomiast drugi etap obowiązku informacyjnego składa się z kolejno: 

1) Przekazania stosownych informacji użytkownikowi w przedmiocie czy wyrażona 

zgoda znajduje zastosowanie do kolejnych stron, które mogą być kontynuacją 

przeglądania;  
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2) Zapewnienia odnośnika do polityki prywatności podmiotów wykorzystujących pliki 

cookies; 

3) Zapewnienia narzędzia na zauważalnym obszarze ekranu, za pomocą którego 

użytkownik jest w stanie uzyskać informacje wskazane w drugim poziomie. 

CNIL precyzuje, że mechanizmy odpowiadające za odmowę wyrażenia zgody przez 

użytkowników mają być tworzone również w sposób odpowiadający ich akceptacji.                               

W przypadku raz podjętej decyzji przez użytkownika końcowego,  okienko nie powinno 

pojawiać się ponownie, albowiem taki zabieg mógłby wywoływać zbędną presję na 

użytkowniku, który uprzednio wyraził stosowną zgodę bądź wyraził sprzeciw. W sytuacji 

niepodjęcia decyzji po stronie użytkownika, żadne pliki nie mogą zostać zainstalowane na 

urządzeniu, a nadto nie może się to wiązać z jakimikolwiek negatywnymi konsekwencjami  

w związku z działaniem użytkownika końcowego, na przykład poprzez brak możliwości 

kontynuacji przeglądania danej witryny. Twórcy stron internetowych oraz aplikacji mobilnych 

powinni gromadzić stosowne dowody potwierdzające wyrażenie każdorazowej zgody 

poszczególnych użytkowników, jak również dowody świadczące o tym, że wykorzystywany 

przezeń mechanizm do uzyskania zgody funkcjonuje w sposób zgodny z prawem, zapewniając 

tym samym odpowiednie środki gwarantujące podjęcie swobodnej decyzji przez użytkownika 

końcowego. 

Pewne zmiany w odniesieniu do uprzednio wydanej rekomendacji z 2013 r. dotyczą 

również możliwości wyrażenia zgody przez użytkownika końcowego za pomocą ustawień 

przeglądarki. Obecnie - zdaniem CNIL - przeglądarki internetowe nie zawierają odpowiednich 

udogodnień umożliwiających wyrażenie skutecznej zgody w rozumieniu RODO. Kolejna 

zmiana obejmuje pliki cookies używanych w celach statystycznych. Zgodnie z treścią 

aktualnych wytycznych CNIL wskazuje, żecel tych plików cookies musi być ograniczony do  

3 przypadków, a mianowicie do pomiaru ilości odbiorców w celach oceny publikowanych 

treści oraz ergonomii strony internetowej lub aplikacji mobilnej, jednakże z wyłączeniem 

możliwości jakiegokolwiek przejawu identyfikowania pojedynczych użytkowników, kolejno 

do dokonywania analizy statystycznej w odniesieniu do skuteczności edycji stron 

internetowych oraz do umożliwienia dokonywania dynamicznych zmian w obrębie strony 

internetowej. Ostatnia modyfikacja dokonana przez CNIL opiera się na odpowiedzialności  

w zakresie odbierania zgody od użytkowników końcowych oraz przekazywaniu im wcześniej 

wskazanych, niezbędnych, informacji. W sytuacji, gdy jeden podmiot korzysta z modułów 

śledzących, wówczas to na nim ciąży odpowiedzialność za udzielenie stosownych informacji 
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prowadzących do odebrania zgody od użytkownika końcowego. Dywersyfikacji uległa 

odpowiedzialność w sytuacji wykorzystywania danych przez kilka podmiotów, na przykład 

zarówno przez wydawcę portalu oraz agencję reklamową. Wówczas można te podmioty uznać 

za niezależnych administratorów, współadministratorów lub podmioty przetwarzające dane.  

W innych przypadkach, gdy podmioty trzecie korzystają z modułów śledzących, wówczas ich 

odpowiedzialność jest indywidualna oraz to na nich ciąży obowiązek uzyskania stosownej 

zgody, bezpośrednio od użytkowników końcowych. W sytuacji, kiedy podmioty decydują się 

na wspólne działanie, w zakresie określenia celów oraz sposobów przetwarzania danych, 

wówczas, na mocy art. 26 RODO, są one zobligowane do zawarcia stosownego porozumienia, 

w którego treści musi zostać wskazane, która ze stron jest odpowiedzialna za odbieranie zgody 

oraz przekazywanie niezbędnych informacji użytkownikom końcowym. Na skutek zawartego 

porozumienia strony określane są jako współadministratorzy. CNIL zwraca również uwagę, że 

w sytuacji, gdy stronami jest administrator oraz podmiot przetwarzający w rozumieniu art. 28 

RODO, wówczas niezbędna jest odpowiednia regulacja tego stosunku poprzez umowę bądź 

inny instrument prawny, co wynika bezpośrednio z treści przytoczonego przepisu.  

W przedmiocie okresu użyteczności modułów śledzących, kwestia ta pozostała bez zmian, 

mając na uwadze uprzednio wydane rekomendacje z 2013r., przez co w odniesieniu do plików 

cookie okres ten wynosi 13 miesięcy, natomiast w odniesieniu do informacji zbieranych za 

pomocą modułów śledzących, które mają zastosowanie jako miernik odbiorców jest to  

25 miesięcy. 

Francuski CNIL, jako organ nadzorczy w rozumieniu RODO został również wyposażony 

w liczne uprawnienia kontrolne, co wiąże się z szerokim wachlarzem kompetencji do 

sankcjonowania podmiotów naruszających prawo. Do uprawnień należą m.in. możliwość 

wystosowania publicznego ostrzeżenia, jak również sankcje administracyjne w kwocie do 

300.000 euro. Sankcje mogą również mieć charakter publiczny oraz zostać umieszczone                       

w prasie, na koszt podmiotu naruszającego. Ponadto kompetencje te obejmują nakaz 

zaprzestania przetwarzania danych oraz możliwość cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody co do 

ich przetwarzania wobec podmiotu naruszającego. Ostatecznie w przypadkach, gdy naruszenie 

jest istotne oraz godzi w podstawowe prawa i wolności, CNIL jest uprawniony do skierowania 

wniosku do odpowiedniego sądu w celu podjęcia niezbędnych środków bezpieczeństwa. 
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Wszelkie naruszenia francuskiej ustawy o ochronie danych osobowych mogą być nadto 

zgłoszone przez CNIL do prokuratury398.  

Dokonując analizy regulacji francuskich w odniesieniu do rozwiązań obowiązujących 

obecnie w prawie polskim, pierwszym istotnym elementem jest zwrócenie uwagi na fakt, iż 

działania CNIL, którego wytyczne są wiążące dla podmiotów objętych dyspozycją art. 82 

francuskiej ustawy o ochronie danych oraz RODO, zasługują na pełne uznanie oraz starają się 

w sposób kompleksowy odpowiadać wymogom unijnym. Wydaje się, że polski ustawodawca 

również uregulował rzeczone kwestie w art. 173 PrTelekom, aczkolwiek w praktyce stosowanie 

przepisu rodzi liczne wątpliwości interpretacyjne. Polskim odpowiednikiem francuskiego 

CNIL jest Urząd Komunikacji Elektronicznej oraz Urząd Ochrony Danych Osobowych. Na 

próżno jednak w Polsce szukać podobnych rekomendacji, albowiem rzeczone nie zostały 

wystosowane zarówno przez UKE, jak i UODO (dawniej GIODO). Jedyne informacje 

widniejące na stronie uodo.gov.pl (dawniej giodo.gov.pl) odsyłają do treści Opinii 4/2012 

Grupy Roboczej art. 29 w zakresie pozyskiwania zgody na zapisywanie plików cookie399 bądź 

treści Opinii 5/2019 EROD w sprawie wzajemnego oddziaływania dyrektywy 2002/58/WE                  

i RODO400. Należy zwrócić uwagę, że działania podjęte przez francuskie ciało legislacyjne, 

mające na celu implementację przepisów dyrektywy 2002/58/WE w zgodzie z przepisami 

RODO zasługują na pełne uznanie. W znacznym stopniu rzeczone zabiegi ułatwiają procesy 

współpracy oraz wzajemnego uzupełniania się określonych norm związanych zarówno                         

z RODO, jak i dyrektywą 2002/58/WE. Wyrazem tego jest m.in. ustanowienie jednego organu, 

który jest odpowiedzialny zarówno za nadzór oraz egzekwowanie przepisów krajowych 

będących wynikiem implementacji dyrektywy 2002/58/WE, jak również egzekwowanie oraz 

nadzór nad stosowaniem przepisów RODO. Takie skumulowanie kompetencji w rękach 

pojedynczego organu jest korzystnym rozwiązaniem, a to z uwagi na brak rozbieżności  

w zakresie poszczególnych kompetencji oraz uprawnień w odniesieniu do przetwarzania 

danych, które przez swój charakter może być przedmiotem regulacji zarówno dyrektywy 

2002/58/WE oraz w tym samym czasie zastosowanie wobec takiego działania mogą mieć 

regulacje zawarte w treści RODO. 

Odnosząc się do regulacji polskich w przedmiocie organu, który został ustanowiony                      

w wyniku implementacji krajowych przepisów dyrektywy 2002/58/WE, należy mieć na 

 
398 https://www.cnil.fr/en/cnils-missions 
399 opinia 4/2012 w sprawie wyjątków w zakresie pozyskiwania zgody na zapisywanie plików cookie (WP 194) 

https://archiwum.giodo.gov.pl/pl/560/4721 
400 https://uodo.gov.pl/pl/138/766 
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uwadze treść art. 190 PrTelekom, który stanowi, że Prezes UKE jest organem regulacyjnym                 

w dziedzinie usług telekomunikacyjnych i pocztowych. W Polsce to Prezes UKE jest organem, 

w którego kompetencjach leży prawidłowy nadzór nad przestrzeganiem norm będących 

wynikiem implementacji dyrektywy oraz art. 173 PrTelekom, który odnosi się w swojej treści 

do przechowywania informacji lub uzyskiwania dostępu do informacji już przechowanej                         

w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego. 

Również Prezes UKE, zgodnie z treścią art. 209 PrTelekom jest organem uprawnionym do 

nałożenia administracyjnej kary pieniężnej w sytuacji naruszenia art. 173 PrTelekom. Na tym 

etapie zasadne jest wskazanie, że Polska jest państwem członkowskim, które ustanowiło 

odrębne organy odpowiedzialne za egzekwowanie przepisów prawa telekomunikacyjnego oraz 

ochrony danych osobowych. Organem nadzorczym ustanowionym w Polsce, zgodnie z treścią 

art. 51 ust. 1 RODO, jest PUODO. Mając na uwadze, iż kompetencje wyżej wskazanych 

organów są zróżnicowane, jednocześnie istotny jest fakt, iż są one uprawnione do nakładania 

administracyjnych kar pieniężnych w określonych przypadkach. Problem pojawia się                               

w sytuacji, kiedy przetwarzanie danych osobowych jest skutkiem działań określonych w treści 

art. 173 PT. Wówczas zasadne wydaje się pytanie, który organ jest uprawniony do nałożenia 

kary na skutek rzeczonego naruszenia, albowiem zarówno Prezes UKE, jak i PUODO 

dysponują stosownymi kompetencjami. Kwestia ta była przedmiotem wcześniej wskazanej 

opinii EROD, jednakże jej treść wskazuje, że ta sfera powinna być objęta wewnętrznymi 

regulacjami państwa członkowskiego, które powinny mieć na celu respektowanie zasady non 

bis in idem. Aktualnie zasadne wydaje się być twierdzenie, zgodnie z którym obecnie w Polsce 

Prezes UKE oraz PUODO są uprawnione do nałożenia kary w tym samym przypadku, co 

przeczy wyżej wskazanej zasadzie. Model francuski w porównaniu do regulacji polskich 

zawiera skuteczniejsze rozwiązania, pozostawiając jednocześnie decyzję o ewentualnych 

karach w rękach CNIL. Co więcej, francuskie sankcje związane z naruszeniami przepisów 

zawartych w treści francuskiej ustawy o ochronie danych nie ograniczają się wyłącznie do kar 

administracyjnych, lecz przewidziana została również możliwość przekazania przez CNIL 

sprawy do francuskiej prokuratury, która może domagać się nałożenia sankcji karnych na 

podmiot działający wbrew ustawie. Takie rozwiązanie w sposób istotny wpływa na odbieranie 

przez adresatów norm skierowanych w treści francuskiej ustawy o ochronie danych osobowych, 

albowiem na skutek naruszeń grożą im nie tylko pieniężne kary administracyjne, lecz również 

sankcje karne.  
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Niezwykle ważne jest również to, że jak wskazuje P. Litwiński Polska należy do tych 

właśnie krajów Unii, które stworzyły dość specyficzny system egzekwowania wymagań 

dotyczących ciasteczek: obowiązki zapisaliśmy w ustawie – Prawo telekomunikacyjne, dla 

której właściwym regulatorem jest Prezes UKE. Jednocześnie wymagania dotyczące zgód – 

czyli to, za co ukarał CNIL – wynikają z RODO, a tu regulatorem jest PUODO. Karę za 

naruszenia wymogów dotyczących zgód mógłby więc nałożyć Prezes UODO, ale w zakresie 

braku wymaganych informacji musiałby to już zrobić Prezes UKE. Takie poszatkowanie 

regulacji i kompetencji właściwych organów nie sprzyja ani pewności prawa, ani jego 

egzekwowaniu401. 

Co prawda polska ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych402 

zawiera stosowne sankcje za przetwarzanie danych osobowych, jeżeli to działanie jest 

niedopuszczalne bądź jest dokonywane przez osobę nieuprawnioną, jednakże należy mieć na 

uwadze, że zgodnie z wcześniej wskazaną opinią EROD, PUODO wyłącznie w określonych 

przypadkach jest kompetentny do stosowania przepisów, co nie stanowi pełnej możliwości 

zastosowania rzeczonych sankcji wobec osób naruszających treść art. 173 PT, albowiem 

właściwym organem sankcjonującym jest w tym przypadku Prezes UKE, którego kompetencje 

ograniczają się wyłącznie do nałożenia administracyjnej kary pieniężnej. Wobec tego, 

przykładowo, wielokrotne naruszenie treści art. 173 PrTelekom, nie będzie skutkowało 

zastosowaniem wobec podmiotu naruszającego sankcji przewidzianych prawem karnym, chyba 

że naruszone zostaną jednocześnie przepisy RODO. 

Zasadnym postulatem wydaje się być wcześniej wskazywane uregulowanie przez 

polskiego ustawodawcę omawianej problematyki w jednym akcie prawnym, aby doprowadzić 

do pełnej harmonizacji przepisów oraz uniknięcia dychotomii uprawnień krajowych organów 

odpowiedzialnych za wdrożenie oraz stosowanie przepisów będących zarówno wynikiem 

implementacji art. 5 ust.3 dyrektywy 2002/58/WE jak i RODO.  

Obywatele często nie są świadomi jakie konsekwencje wiążą się z naruszeniami ich praw ze 

względu na pliki cookies, zwłaszcza gdy chodzi o prawo do informacji oraz udzielenie zgody. 

Prezes UKE jest organem wyspecjalizowanym na rynku telekomunikacyjnym dlatego  

w kwestii naruszeń związanych z cookies powinna mieć miejsce ścisła współpraca z PUODO.  

Niezwykle trafne podsumowanie poczynił P. Litwiński, zgodnie z którym w przypadku 

 
401 P. Litwiński, Rekordowe kary za ciasteczka, Dziennik Gazeta Prawna,  dostęp z:  

https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1498889,kary-za-ciasteczka-google-amazon.html; 
402 Dz.U. z 2016 r., poz. 922; 
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ciasteczek widać jak na dłoni brak spójności regulacyjnej, także jeśli chodzi o konkretne 

obowiązki. Prawo prawem, a choćby CNIL właśnie już od ponad roku rekomendują, by zgoda 

dotycząca cookies miała zawsze charakter zgody aktywnej, a nie wyrażonej przez sam fakt 

korzystania ze strony. W skrócie – użytkownik powinien w coś kliknąć, potwierdzając swą 

zgodę. Samo wejście na stronę, nawet po otrzymaniu informacji o cookies, nie powinno być 

uznawane za zgodę. Tymczasem w Polsce podobnej refleksji nie ma u żadnego z regulatorów. 

To ogromny problem, bo przecież biznes internetowy nie zna granic403.  

 

5.3. Podsumowanie 

Niemieckie przepisy regulujące kwestie cookies były przedmiotem kilku analiz TSUE. Jedną  

z najważniejszych kwestii jaką podniósł Trybunał jest to, że zgoda na instalację, poprzez 

zaznaczone domyślnie pole wyboru jest niewystarczająca do uzyskania zgody RODO 

na instalowanie plików cookies. Co istotne w tej sprawie cookies były w rzeczywistości danymi 

osobowymi, ponieważ łączyły imię, nazwisko i adres użytkownika z informacjami cookie 

za pomocą nadanego numeru rejestracyjnego. Działania francuskiego organu regulacyjnego po 

wejściu w życie RODO poprzez przyjęcie wytycznych dotyczących stosowania cookies także 

potwierdziło kierunek regulacyjny w kwestii uzyskania wyraźnej zgody na stosowanie plików 

cookie. CNIL stwierdził, że obecny stan technologii nie pozwala na wyrażenie zgody za 

pomocą przeglądarki. Jednocześnie możliwość taką zawarto w dyrektywie, która została 

przyjęta 10 lat temu. W odniesieniu do sposobu zbierania zgody w wytycznych CNIL wskazał, 

że zgodnie z ustawą w sprawie informatyki oraz wolności, RODO oraz wytycznych EROD w 

sprawie zgody, pliki śledzące wymagające zebranie zgody nie mogą być wykorzystywane do 

zapisywania ani odczytywania, jeżeli użytkownik nie wyraził uprzednio swojej woli w sposób 

dobrowolny, konkretny, świadomy oraz jednoznaczny, za pomocą oświadczenia lub wyraźnego 

działania potwierdzającego. formacje, które należy podać do wiadomości użytkowników, przed 

zebraniem zgody i obejmują przynajmniej : 

− tożsamość administratora lub administratorów, 

− cele operacji odczytywania oraz zapisywania danych, 

− istnienie prawa do wycofania zgody. 

 
403 P. Litwiński, Rekordowe kary za ciasteczka, https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1498889,kary-za-

ciasteczka-google-amazon.html 



192 
 

Francuska komisja przypomniała także, że aby zgoda była jasna, użytkownik musi być  

w stanie zidentyfikować wszystkie podmioty stosujące pliki śledzące, zanim będzie mógł 

wyrazić swoją zgodę. Art. 7 RODO stanowi, że zgoda musi być rozliczalna, co oznacza, że 

podmioty korzystające z plików śledzących muszą wdrożyć mechanizm umożliwiający im 

wykazanie, w każdym momencie, że zebrali ważną zgodę swoich użytkowników404. W grudniu 

2020 r. CNIL nałożył także kary finansowe na gigantów internetowych – Google i Amazon, za 

naruszenia przepisów francuskiego prawa, dotyczących korzystania z tzw. plików cookies. 

Spółka Google LLC (z siedzibą w Kalifornii) i Google Ireland Limited (z siedzibą w Irlandii) 

– będąca europejską centralą amerykańskiego giganta – zostali ukarani kwotami, odpowiednio, 

60 000 000 i 40 000 000 euro (ok. 267 000 000 i 178 000 000 złotych). Grzywna nałożona na 

Google LLC jest dotychczas najwyższą karą nałożoną przez francuski organ nadzorczy405.  

  

 
404 https://gdpr.pl/wytyczne-cnil-dotyczace-plikow-cookie 
405 https://gdpr.pl/google-i-amazon-surowo-ukarani-za-pliki-cookie 

https://gdpr.pl/grecki-organ-nalozyl-kary-za-niewypelnienie-zasady-privacy-by-design
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Rozdział 6. Problemy ze stosowaniem cookies przez instytucje 

publiczne  
 

6.1. Polityka prywatności – uniwersalny zespół zasad i reguł dla użytkowników 

serwisów internetowych i usług elektronicznych świadczonych przez organy 

administracji rządowej. 

 

Wiele serwisów internetowych automatycznie tworzy informacje o zachowaniu 

użytkownika, które przekazuje do zbiorów dostępnych dla administratora witryny i jego 

kontrahentów. Dotyczy to tak podmiotów prywatnych, jak i publicznych. Zbiory takich danych 

tworzone na potrzeby podmiotów publicznych stają się z zasady częścią infrastruktury 

informacyjnej państwa. Tym samym informacje o zachowaniu internauty korzystającego ze 

strony internetowej podmiotu publicznego lub z udostępnianej  przez taki podmiot aplikacji 

mobilnej są wykorzystywane przynajmniej do celów statystycznych406. 

Jak wskazują publikacje dotyczące jurydyzacji zagadnień informacyjnych,                                      

a w szczególności prawnej regulacji nowych rozwiązań technicznych i technologicznych,                      

w badaniu problemów z tego zakresu przydatne jest podejście funkcjonalne, pozwalające 

umieścić w polu obserwacji nie tylko zorientowane na określony cel zachowania normatywnie 

postulowane ale i zachowania realnie obserwowane407.  

Odnosząc te teoretyczne ustalenia do przedmiotu rozprawy podjęto próbę ustalenia 

realnie obserwowanych rozwiązań stosowania cookies w sektorze publicznym w Polsce. W tym 

celu dokonano analizy treści stron podmiotowych 5 organów centralnych oraz KNF. Dla 

uzyskania dodatkowych danych, do 20 takich podmiotów skierowano dodatkowo ankietę                     

w trybie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 

publicznej. Na zapytanie uzyskano odpowiedzi od 12 organów a 8 nie udzieliło odpowiedzi. 

Wśród odpowiedzi tylko 4 polegały na odesłaniu wypełnionej ankiety a 8 przybrało opisową 

formę dokumentową.         

 

Jak wykazała przeprowadzona w sierpniu 2021 r. analiza stron internetowych organów 

administracji publicznej, jeśli chodzi o stosowanie cookies przez witryny internetowe tych 

 
406 W.Wiewiórowski, Założenia wstęne…; 
407 G. Szpor. Informacja w zagospodarowaniu przestrzennym. Zagadnienia administracyjnoprawne. Katowice 

1999; A. Gryszczyńska. Nowa Księga Wieczysta. Informatyzacja rejestru publicznego. Warszawa 2011; 
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organów, dochodzi do kooperacji pomiędzy podmiotami prywatnymi a publicznymi, w wielu 

przypadkach z firmą Google.  

Pierwszym z analizowanych przypadków jest polityka prywatności zamieszczona na 

stronie internetowej Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej [www.uke.gov.pl].  

W polityce prywatności UKE408 zawarto szereg informacji dotyczących stosowanych przez 

Urząd cookies na jego stronach internetowych. Jak wynika z polityki w związku  

z udostępnianiem usług internetowych, Urząd stosuje cookies, tj. „dane informatyczne,  

w szczególności pliki tekstowe zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym  

(np. komputer, tablet, smartphone) użytkownika, które serwery mogą odczytać przy 

każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego”. Zgodnie z polityką prywatności 

UKE stosuje cookies wydajnościowe, czyli służące do zbierania informacji o sposobie 

korzystania ze strony, by lepiej działała oraz funkcjonalne, czyli pozwalające „pamiętać”  

o ustawieniach użytkownika (np. język, rozmiar czcionki). To m.in.: cookies google-

analytics.com – statystyki dla witryny uke.gov.pl. Niemniej w odniesieniu do informacji 

dotyczących cookies google-analytics na stronie internetowej UKE jest odesłanie do  

zapoznania się ze szczegółami polityki prywatności Google Analytics. Niejasnym zapisem  

w polityce prywatności UKE jest wskazanie, zgodnie z którym oprogramowanie służące do 

przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza 

przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Szczególnie 

niepokojące jest tu użycie wyrazu „domyślnie”, choćby z uwagi na zapisany w przepisach 

prawa obowiązek pozyskania wyraźniej zgody użytkownika, nawet przy zastrzeżeniu  

w dokumencie, że użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień 

dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki 

sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki 

internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika 

serwisu internetowego. Jednak już jeśli chodzi o „szczegółowe informacje o możliwości  

i sposobach obsługi plików cookies”, UKE wskazuje, że dostępne są w ustawieniach 

oprogramowania (przeglądarki internetowej). Szczególnie niejasny jest zapis polityki 

prywatności zgodnie z którym „niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że 

będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy 

przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych 

informacji”, ale UKE nie wyjaśnia i nie precyzuje kto będzie miał ten dostęp, co jest 

 
408 Polityka prywatności dostęp z: https://www.uke.gov.pl/polityka-prywatnosci/ 

http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
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problematyczne zwłaszcza z uwagi, że stosowane są również pliki Google. Wyłączenie 

stosowania cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach 

naszych serwisów internetowych”409. Takie zapisy wydają się pozostawać w sprzeczności                     

z regulacją zawartą zarówno w prawie europejskim, jak i polskim. UKE informuje także 

użytkowników, iż  pliki cookies wykorzystywane są w szczególności w celu: 

− tworzenia statystyk, które np. wspierają pozycjonowanie stron, ułatwiając 

dotarcie do niezbędnej informacji, 

− zmiany wyglądu lub wersji strony (np. wersja dla niedowidzących), 

− przechowywania danych sesyjnych (wygasa po zakończeniu sesji). 

Zwłaszcza pierwszy cel wydaje się nie stanowić wyjątku wskazanego w art. 173 ust. 3 

Prawa telekomunikacyjnego. Urząd informuje także, że zmienić warunki przechowywania lub 

otrzymywania plików cookie można poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej: 

− w przeglądarce Internet Explorer 

− w przeglądarce Mozilla Firefox 

− w przeglądarce Chrome 

− w przeglądarce Safari 

nie podając użytkownikowi bardziej szczegółowych informacji w jaki sposób użytkownik 

może takie ustawienia zmienić.  

Wskazane elementy polityki prywatności powinny być zweryfikowane i skorygowane. 

Odmiennie niż na stronie internetowej UKE o cookies informuje strona www.obywatel.gov.pl, 

za której funkcjonowanie odpowiedzialny jest Minister Cyfryzacji410. Po otwarciu strony 

użytkownik otrzymuje komunikat, zgodnie z którym witryna używa plików cookies do 

zapewnienia „maksymalnego komfortu korzystania”. „Kontynuując przeglądanie naszej 

witryny bez zmiany ustawień przeglądarki, wyrażasz zgodę na użycie plików cookie. Zawsze 

możesz zmienić ustawienia przeglądarki i zablokować te pliki”, czyli informację wymaganą 

art. 6 ŚwUsłElekU. Następnie przechodząc do dostępnego na stronie linku polityka 

prywatności411, użytkownik na wstępie otrzymuje informacje, że podmiotem, który zamieszcza 

informacje w urządzeniu końcowym użytkownika w formie plików cookies i jednocześnie 

 
409 https://www.uke.gov.pl/polityka-prywatnosci/ 
410 Projekt  jest kontynuacją prac podjętych przez Ministerstwo Cyfryzacji na rzecz budowy spójnego systemu 

informacyjnego (gov.pl) dla całej administracji - cyfrowej bramy, udostępniającej każdego typu informacje i e-

usługi oferowane przez administrację publiczną; 
411 https://obywatel.gov.pl/polityka-prywatnosci 

http://windows.microsoft.com/pl-PL/windows7/How-to-manage-cookies-in-Internet-Explorer-9
http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL&locale=pl_PL
http://www.obywatel.gov.pl/
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uzyskuje do nich dostęp jest Minister Cyfryzacji ze wskazaniem adresu siedziby oraz adresu e-

mail.  

              Na stronie internetowej, na której znajduje się polityka, wskazano Ministerstwo 

Cyfryzacji, które z zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 października 2020 r. 

zostało zniesione412. Urząd informuje, że zbierane i wykorzystywane informacje o 

użytkownikach ograniczane są do niezbędnego minimum, które pozwala świadczyć usługi na 

odpowiednim poziomie, jednak nie zostało dookreślone co oznacza „odpowiedni poziom”. W 

polityce prywatności dotyczącej wskazanej wyżej strony, która powinna stanowić dla 

obywatela kompendium wiedzy o e-usługach publicznych wskazano, że „strona internetowa 

używa plików cookies, które zawierają informacje pozwalające dostosować treści do potrzeb 

użytkownika, usprawnić działanie naszej strony internetowej oraz analizować ruch na naszej 

stronie internetowej.” Następnie podobnie jak na stronie internetowej UKE określone zostały 

cele dla których strona stosuje cookies, choć - co ciekawe – są one inaczej zdefiniowane. 

Według polityki prywatności, zamieszczonej na stronie www.obywatel.gov.pl strona 

wykorzystuje cookies w celu: 

− zbierania anonimowych statystyk, dzięki którym możemy lepiej poznać 

oczekiwania użytkowników i rozwijać stronę internetową tak, by była jeszcze 

bardziej przyjazna, 

− zapewnienia prawidłowego działania wybranych funkcji strony internetowej, 

− optymalizacji strony (tj. dostosowania jej wyglądu do najpopularniejszych 

urządzeń), 

− reklamowym, 

− zapewnienia równomiernego obciążenia serwerów, 

− obsługi sesji użytkownika, 

− zapobieżenia wielokrotnej prezentacji temu samemu użytkownikowi komunikatu 

informującego o wykorzystywaniu plików cookies przez stronę. 

Szczególnie problematyczne wydaje się, wśród wyżej wymienionych, określenie celu 

reklamowego, bo przecież organy administracji publicznej nie prowadzą tego rodzaju 

działalności stąd należy uznać, że jest to sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa. MC 

 
412 Dz.U. z 2020 r., poz.1730 – dostęp z dn. 24.09.2021r 

 

http://www.obywatel.gov.pl/
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na stronie obywatel.gov.pl zdefiniowało także na własny użytek pojęcie cookies, które - jak 

wskazano we wcześniejszej części rozprawy - nie ma swojej definicji legalnej. Według polityki 

prywatności tej strony „pliki cookies są to dane informatyczne, między innymi pliki tekstowe, 

które przeglądarka internetowa może wysyłać do serwera przy każdorazowym odwiedzeniu 

naszej strony internetowej i które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika”. 

Następnie wskazano, że pliki cookies zawierają m. in. takie dane jak: nazwę strony 

internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym 

użytkownika oraz unikalny numer, który został wygenerowany w celu identyfikacji 

przeglądarki internetowej, z której korzysta użytkownik, by połączyć się ze stroną internetową. 

W plikach cookies często przechowuje się informacje, które są niezbędne do prawidłowego 

działania strony internetowej. Pliki cookies mogą przechowywać również unikalny numer 

identyfikujący urządzenie końcowe użytkownika, na jego podstawie nie jest możliwe ustalenie 

tożsamości użytkownika. Zestawienie ze stroną Prezesa UKE pokazuje, że definicje cookies są 

częściowo zbieżne, niemniej definicja MC jest bardziej szczegółowa. Zastrzeżenie budzi użyte 

w niej sformułowanie, że w plikach cookies często przechowuje się informacje niezbędne do 

prawidłowego działania strony internetowej poprzez użycie wyrazu „często”. Ten przypadek 

wprost wynika z art. 173 ust. 3  PrTelekom, dopuszczającego legalne korzystanie z cookies.   

Zaskakuje jest następnie odesłanie użytkownika w celu pozyskania bardziej szczegółowej 

informacji na temat plików cookies między innymi na strony internetowe pod adresami: 

wszystkoociasteczkach.pl; youronlinechoices.com lub w menu przeglądarki internetowej                   

w sekcji ”pomoc”, które są stronami prywatnych podmiotów, a organ administracji publicznej 

nie ma żadnego wpływu na treści tam zamieszczone. 

W dalszej części w polityce  wskazano, że stosowane są na stronie internetowej pliki 

cookies, tj.: 

• „stałe” –pozostają na urządzeniu użytkownika tak długo, jak długo ustawiona jest ich 

żywotność lub do momentu ich ręcznego usunięcia. Umożliwiają m.in. określenie 

którzy użytkownicy są nowi, a którzy powracają na stronę. 

• „sesyjne” – są plikami tymczasowymi przechowywanymi w pamięci przeglądarki. 

Pozostają na urządzeniu do czasu opuszczenia strony. Umożliwiają m.in. określenie czy 

dane powinny być zbierane na poczet obecnej wizyty, czy rozpocząć śledzenie nowej. 

Nie jest to jednak wyczerpująca lista, z uwagi na fakt, że strona internetowa wykorzystuje 

również pliki cookies: analityczne/statystyczne – pliki cookies pochodzące z narzędzi 
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analitycznych Google Analytics i Matomo, umieszczane w urządzeniu użytkownika 

końcowego. Jako konsekwencje takiego rozwiązania w polityce wskazano, że Google 

Analytics i Matomo na podstawie plików cookies otrzymuje m.in. następujące informacje                     

o użytkowniku: 

− z jakich źródeł odwiedził naszą stronę internetową (np. inna witryna, 

wyszukiwarka internetowa),  

− na jakie podstrony się kierował,  

− do których usług się kierował, 

− jakiej rozdzielczości używał,  

− z jakiego typu urządzenia korzystał (np. komputer, tablet, smartphone), 

− czy podczas korzystania ze strony internetowej wystąpiły problemy.  

W polityce prywatności poczyniono także zastrzeżenie, że narzędzie Google Analytics 

jest wykorzystywane wyłącznie na stronach informacyjnych, do których użytkownik ma dostęp 

przed zalogowaniem się na swoje konto. Narzędzie to jest wyłączane w momencie logowania 

użytkownika do jego profilu. Coraz to nowe zagrożenia związane z atakami hakerskimi rodzą 

pytanie, czy wykorzystywanie plików cookies w sposób umożliwiający wymianę danych                        

w ramach „zewnętrznej” domeny jest dobry kierunkiem? Wskazać można chociażby na nowe 

formy przestępczości, gdzie cyberprzestępcy wykradają dane kart płatniczych z użyciem 

Google Analytics. Badacze z firmy Kaspersky Lab, wykryli nową metodę ataków na 

użytkowników sklepów internetowych i usług cyfrowych z użyciem techniki tzw. web 

skimmingu413. Technika web skimmingu polega na wstrzyknięciu przez hakerów złośliwego 

skryptu do kodu atakowanej strony internetowej. Skrypt ten służy do gromadzenia danych, 

które podają osoby odwiedzające dany sklep internetowy czy usługę cyfrową (takich jak np. 

numery kart płatniczych). Informacje następnie trafiają pod wskazane przez cyberprzestępców 

adresy internetowe.  

W polityce prywatności na stronie internetowej www.obywatel.gov.pl podkreślono, że pliki 

cookies nie łączą się z innymi informacjami o użytkowniku, w szczególności z danymi 

osobowymi, zaś adres IP jest anonimizowany, czyli skracany najszybciej, jak to możliwe. 

Użytkownik zostaje również poinformowany, że jeżeli nie wyraża zgody na korzystanie                          

z plików cookies albo chce ograniczyć zakres korzystania z plików cookies, może zrezygnować 

 
413 https://www.cyberdefence24.pl/google-analytics-narzedziem-cyberprzestepcow 

http://www.obywatel.gov.pl/


199 
 

z korzystania ze strony internetowej lub zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. 

W przypadku strony internetowej www.obywatel.gov.pl użytkownik może w każdym czasie 

dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies,                                       

w szczególności zablokować automatyczną obsługę plików cookies (w całości lub w części). 

Istnieje także możliwość zablokowania działania Google Analytics przez użytkownika poprzez 

opcjonalny dodatek do przeglądarki dostępny pod adresem: 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout, który po zainstalowaniu i uaktywnieniu wyłącza 

pomiary Google Analytics na wszystkich stronach wyświetlanych przez użytkownika. 

Podobnie jak na stronie internetowej UKE do bardziej szczegółowych informacji na temat 

możliwości i sposobów obsługi plików cookies  następuje odesłanie do ustawień przeglądarki 

internetowej, z której korzysta użytkownik. Szczegółowe informacje użytkownik, może 

uzyskać odwiedzając na przykład poniższe strony: Mozilla, Chrome, Internet Explorer, Safari, 

Opera.  W polityce jest zawarte ostrzeżenie dla użytkownika zgodnie z którym „ograniczenie 

lub wyłączenie stosowanych przez stronę plików cookies może wpłynąć na niektóre 

funkcjonalności, które są dostępne na naszej stronie internetowej”.  

Z uwagi na fakt, że strona www.obywatel.gov.pl zapewnia obywatelom dostęp do 

informacji na temat dostępnych usług publicznych, w tym ponad 50 usług dostępnych online 

warto także poddać analizie wykonanie po stronie organu administracji obowiązku 

informacyjnego wobec użytkownika. Zgodnie z tą informacją „witryna używa plików cookies 

dla zapewnienia użytkownikowi maksymalnego komfortu korzystania. Kontynuując 

przeglądanie witryny, bez zmiany ustawień przeglądarki, wyrażasz zgodę na użycie plików 

cookie.” Komunikat informuje również, że „zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki                  

i zablokować te pliki”,   co istotne nie jest wymagane wyrażenie zgody na powyższe                                  

a funkcjonalność strony umożliwia użytkownikowi jedynie zamknięcie komunikatu, a nie 

wyrażenie przez niego zgody.   

Jeszcze inaczej informuje użytkowników o cookies strona internetowa www.gov.pl  Na 

stronie internetowej www.gov.pl pojawia się inna treść polityki prywatności niż na stronie 

obywatel.gov.pl, pomimo klauzul informacyjnych widniejących na obu stronach, że 

administratorem przetwarzanych danych jest w jednym i drugim przypadku Minister 

Cyfryzacji. Niezrozumiały i zbyt ogólny jest także dostępny na stronie internetowej komunikat, 

że: „strony dostępne w domenie www.gov.pl mogą zawierać adresy skrzynek mailowych. 

Użytkownik korzystający z odnośnika będącego adresem e-mail zgadza się na przetwarzanie 

jego danych (adres e-mail oraz dobrowolnie podanych danych w wiadomości) w celu przesłania 
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odpowiedzi na przesłane pytania. Szczegóły przetwarzania danych przez każdą z jednostek 

znajdują się w ich politykach przetwarzania danych osobowych”. 

We wstępie do polityki prywatności wskazano, że serwis gov.pl414 używa plików cookies 

po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników, a także w celach statystycznych.                            

W prezentowanej na stronie www.gov.pl polityce prywatności podano także definicję „plików 

cookies”, która różni się od definicji prezentowanej w polityce prywatności zamieszczonej na 

stronie internetowej obywatel.gov.pl. Według definicji plików cookies  zwartej w Polityce 

prywatności strony internetowej www.gov.pl są to „niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez 

odwiedzany serwis internetowy do urządzenia internauty (komputer, smartfon itp.). 

Zastrzeżono również, że nie zawierają one żadnych danych osobowych. Serwis gov.pl stosuje 

dwa typy plików cookies: 

1) wydajnościowe (zbierające informacje na temat sposobu używania witryny przez 

odwiedzających, np. najczęściej odwiedzanych stron lub komunikatów o błędach 

itp.), 

2) funkcjonalne (zapisujące ustawienia użytkownika, np. język, wyrażone zgody itp.), 

takie jak: 

− cookies google-analytics.com – służą do prowadzenia statystyk dla witryny 

gov.pl; dokładny sposób działania i politykę prywatności Google Analytics 

można znaleźć pod adresem:  

http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html, 

− cookies inspectlet.com – służą do określenia sposobu używania strony przez 

użytkowników; dokładny sposób działania i politykę prywatności można 

znaleźć pod adresem: https://www.inspectlet.com/legal, 

− cookies sesyjne – są to tymczasowe informacje przechowywane w pamięci 

przeglądarki do momentu zakończenia sesji, czyli jej zamknięcia. 

Serwisy obce, do których niekiedy odsyła serwis gov.pl, mogą używać także innych plików 

cookies niż wymienione powyżej, w  tym w szczególności plików umożliwiających logowanie 

się oraz dostarczanie reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom użytkownika. 

Tego rodzaju pliki cookies to: 

 
414 https://www.gov.pl/web/gov/polityka-dotyczaca-cookies 

http://www.gov.pl/
http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
https://www.inspectlet.com/legal
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− w serwisie youtube.com – zawierające preferencje użytkownika, oraz liczydło 

kliknięć; polityka prywatności serwisu YouTube opisana jest pod 

adresem: http://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/, 

− w serwisie player.vimeo.com i av.vimeo.com – pozwalające na zalogowanie się,  

a także cookies umieszczane przez reklamodawców w celu dopasowania treści  

i form reklam; polityka plików cookies serwisu Vimeo dostępna jest pod adresem 

http://vimeo.com/cookie_policy. 

W przypadku strony internetowej www.gov.pl mamy zatem szersze odesłanie do witryn 

podmiotów zewnętrznych, co uzasadnia fakt, że głównym celem jego utworzenia było to, aby 

podmioty administracji rządowej prowadziły strony www wyłącznie na Portalu 

Rzeczypospolitej Polskiej, a strony te pełnić mają funkcje stron podmiotowych BIP jednostek 

administracji rządowej. Jednak należałoby uszczegółowić w polityce prywatności www.gov.pl 

o jakie serwisy obce, do których odsyła serwis gov.pl chodzi, a także wskazać, że przypadku 

plików cookies umożliwiających dostarczanie reklam odpowiadających upodobaniom                             

i zachowaniom użytkownika każdorazowo wymagana jest uprzednia zgoda użytkownika. 

Oczywiście www. gov.pl informuje użytkownika o tym, że w większości przeglądarek 

internetowych można: kasować pliki typu cookies z twardego dysku komputera (z poziomu 

ustawień przeglądarki), zablokować wszystkie przysyłane pliki typu cookies lub ustawić 

ostrzeżenie przed zapisaniem ich na dysku. Należy mieć na uwadze, że zmiany ustawień tych 

plików polegające na ograniczeniu ich stosowania mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności 

dostępne na stronach internetowych je stosujących np. uniemożliwiając zalogowanie się na 

konto pocztowe. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowania plików typu 

cookies. W żadnym miejscu polityka prywatności serwisu gov.pl nie odsyła do obowiązujących 

przepisów prawa telekomunikacyjnego dotyczącego cookies.   

Dokonując analizy stosowania cookies i informowania o tym użytkowników nie sposób 

pominąć strony internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który stosuje Politykę 

prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisach internetowych UODO 

[https://uodo.gov.pl/]. Warto zwrócić uwagę, że we wstępie Polityki prywatności 

i wykorzystywania plików Cookies w serwisach internetowych UODO415 Urząd Ochrony 

 
415 Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies w serwisach internetowych UODO dostęp z 

https://uodo.gov.pl/pl/1/255 

 

http://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/
http://www.gov.pl/
http://www.gov.pl/
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Danych Osobowych informuje użytkowników, że przywiązuje szczególną wagę do 

poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwisy w domenie *.uodo.gov.pl. 

Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów 

administrowania serwisem i nie następuje identyfikacja użytkowników stron Urzędu. Żadne 

dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony. 

Takie określenie zasad ogólnych polityki prywatności odnoszące się do poszanowania 

prywatności mogłoby być wzorcem, wytyczną dla innych organów administracji publicznej.  

UODO informuje swoich użytkowników, że zgodnie z przyjętą praktyką większości 

serwisów WWW, przechowuje zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane 

zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.  Dokładny wykaz informacji 

przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:  

− publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być 

bezpośrednio komputer użytkownika) 

− nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP o ile jest 

możliwa, 

− nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji, 

− czas nadejścia zapytania, 

− pierwszy wiersz żądania HTTP, 

− kod odpowiedzi HTTP, 

− liczbę wysłanych przez serwer bajtów, 

− adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - 

w przypadku gdy przejście do strony Urzędu nastąpiło przez odnośnik, 

− informacje o przeglądarce użytkownika, 

− informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP. 

Urząd wyjaśnia użytkownikom, że powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi 

osobami przeglądającymi strony Urzędu. Aczkolwiek informuje, że dla zapewnienia jak 

najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizuje pliki z logami w celu określenia: które 

strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura 

strony nie zawiera błędów itp. Jeśli chodzi o wykorzystanie danych to zebrane logi 

przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do 

administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami 
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upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią Urzędu. Na podstawie plików logów 

mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze 

podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby 

odwiedzające serwis. UODO wprost informuje także użytkowników, że mechanizm cookies 

nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu 

ani śledzenia ich nawigacji. Pliki cookies stosowane w serwisach UODO nie przechowują 

żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników. W serwisie 

uodo.gov.pl okresowo może być wykorzystywany sesyjny plik cookie o nazwie INFO - do 

zapisania faktu zapoznania się z wyróżnionymi informacjami. Plik cookie jest tworzony w celu 

ograniczania ilości emisji okresowo pojawiających się ogłoszeń. Dzięki zastosowaniu pliku 

cookie informacja wyświetla się tylko raz dla jednej sesji użytkownika i nie ukazuje się 

ponownie po przejściu na kolejną stronę serwisu.  

Wymieniony wyżej sesyjny plik cookie, jeśli jest tworzony, to występuje w określonym 

czasie, i tylko przez czas, w jakim strona jest odwiedzana przez użytkownika. Zamknięcie okna 

przeglądarki ze stroną serwisu uodo.gov.pl powoduje usunięcie utworzonego pliku. Należy 

stwierdzić, że sposób przedstawienia tej informacji jest bardzo czytelny i przejrzysty. Wydaje 

się że cenne byłoby, aby inne strony administracji publicznej korzystały z tego wzorca.  Serwis 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych zawiera odnośniki do innych stron WWW. Urząd 

zastrzega jednak, czego nie czyni UKE czy Cyfryzacja KPRM, że nie może ponosić 

odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. 

Jednocześnie namawia, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam 

ustaloną.  

Warto przytoczyć jeszcze jeden przykład, a mianowicie stronę internetowa www 

www.knf.gov.pl, który co prawda nie jest organem administracji rządowej, ale jest organem 

właściwym do sprawowania nadzoru nad instytucjami krajowymi w rozumieniu przepisów UE 

nadzorowanym przez Prezesa Rady Ministrów. Zgodnie z polityką prywatności                                           

i wykorzystywania cookies na stronie internetowej urzędu416, aby ułatwić korzystanie z serwisu 

(KNF), mechanizm nim zarządzający wykorzystuje technologię cookies – informacje 

zapisywane są przez serwer Urzędu na komputerze użytkownika. Nie jest ona wykorzystywana 

do pozyskiwania jakichkolwiek danych o osobach odwiedzających serwis. W polityce 

 
416 https://www.knf.gov.pl/polityka_prywatnosci 

 

https://www.knf.gov.pl/polityka_prywatnosci
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prywatności UKNF podkreślono także - podobnie jak na stronie internetowej UODO - że urząd 

nie odpowiada za politykę prywatności stron internetowych, do których odnośniki umieszczone 

są na stronach serwisu. Zebrane logi serwera (adres IP, domena) przechowywane są przez czas 

nieokreślony i wykorzystywane do generowania statystyk niezbędnych w administrowaniu 

serwisem, przy czym główną wątpliwość budzi określenie „czas nieokreślony” Dość niejasna  

jest jednak informacja, iż serwis www.knf.gov.pl wykorzystuje pliki cookies: 

− JSESSIONID - sesyjny plik cookie, który tworzony jest i istnieje tylko w czasie 

trwania sesji przeglądarki. Jest on niezbędny dla prawidłowego działania serwisu, 

− utma - plik zapisywany na dysku komputera podczas pierwszych odwiedzin danej 

witryny. Plik zawiera unikalny numer identyfikacyjny, za pomocą którego narzędzie 

analityczne potrafi określić unikalnego i nowego użytkownika,  

− utmb – plik cookie _utmb jest odpowiedzialny za przechowywanie informacji na 

temat danych odwiedzin,  

− utmc – plik cookie współpracujący z _utmb, którego zadaniem jest ustalenie, czy 

należy rozpocząć śledzenie nowych odwiedzin, czy też zbierane dane powinny 

zostać zaliczone do istniejących odwiedzin, 

−  utmz – plik cookie zawierający informację na temat źródeł odwiedzin. Dzięki 

niemu możliwe jest policzenie m.in. odwiedzin z wyszukiwarek.  

 

Informacja o JSESSIONID nie budzi zastrzeżeń, natomiast pozostałe pliki wydają się mieć 

wyłącznie charakter plików analitycznych dotyczących odwiedzin serwisu KNF. 

 

Analiza przeprowadzonych stron www wykazuje duże zróżnicowanie w zakresie rodzajów 

cookies stosowanych przez instytucje publiczne, co obrazuje poniższa tabela.  

 

Porównanie plików cookies stosowanych na wybranych stronach organów administracji rządowej i 

KNF 

Organ odpowiedzialny  i adres strony 

Nazwa dokumentu 

Prezes Urzędu 

Komunikacji 

Elektronicznej  

www.gov.pl 

Minister Cyfryzacji  

www.obywatel.gov.pl 

Premier  

KPRM 

www.gov.pl 

Prezes Urzędu 

Ochrony Danych 

Osobowych 

Przewodniczący 

Komisji Nadzoru 

Finansowego  

www.knf.gov.pl 

Polityka 

prywatności  

Polityka prywatności Polityka dotycząca 

cookies  

Polityka 

prywatności 

i wykorzystywania 

plików Cookies 

w serwisach 

Polityka 

prywatności i 

wykorzystywania 

plików cookies 
 

http://www.knf.gov.pl/
http://www.gov.pl/
http://www.obywatel.gov.pl/
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internetowych 

UODO  

cookies 

wydajnościowe, 

Cookies stałe wydajnościowe sesyjny plik 

Cookie o nazwie 

INFO 

utma 

cookies google-

analytics.com 

Cookies sesyjne cookies google-

analytics.com 

 utmb 

 Analityczne/statystyczne 

Google Analytics i 

Matomo 

cookies 

inspectlet.com 

 utmc 

  cookies sesyjne  utmz 

  pliki cookies w 

serwisie 

youtube.com  

 

 JSESSIONID - 

sesyjny plik 

cookie 

  w serwisie 

player.vimeo.com 

i av.vimeo.com 

  

Źródło: Opracowanie własne 

 

Zróżnicowanie dotyczy także samej definicji czym są pliki cookies, jaką posługują się 

poszczególne polityki. Wobec powyższego zasadne jest by to uzgodnić.  Być może Minister 

Cyfryzacji powinien je zdefiniować dla całej administracji.    

 

 

6.2. Sposób wypełnienia obowiązku informacyjnego dotyczącego cookies wobec 

użytkowników serwisów internetowych i usług elektronicznych 

świadczonych przez organy administracji rządowej 

 

W kontekście cyfrowym (on-line, np. przy gromadzeniu danych za pośrednictwem 

formularza zamieszczonego na stronie internetowej) obowiązek informacyjny może zostać 

spełniony z wykorzystaniem warstwowych oświadczeń, które rozwijane umożliwiają 

przechodzenie do różnych bardziej szczegółowych informacji. Na stronie internetowej, która 

stanowi „pierwszą warstwę”, mogą być prezentowane informacje podstawowe, a strona ta 

powinna umożliwiać przechodzenie do kolejnych warstw zawierających bardziej szczegółowe 

informacje. Zastosowanie takiej konstrukcji ma pozwolić na uniknięcie „przeładowania 

informacyjnego”, zrównoważenie kompletności i zrozumienia przekazywanych informacji417. 

 
417 P. Fajgielski, Obowiązek informacyjny z perspektywy dwóch lat stosowania nowych przepisów o ochronie 

danych osobowych w (red) G. Sibiga, Aktualne problemy prawnej ochrony danych osobowych 2020", dodatek 

MoP 23/202 
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Odrębnej analizie należy poddać wykonywanie obowiązku informacyjnego dotyczącego 

cookies wobec użytkowników serwisów internetowych i usług elektronicznych świadczonych 

przez organy administracji rządowej. Przyjmując funkcjonalne ujęcie problemu analiza ta 

została przeprowadzona w odniesieniu do  oferowanych publicznych usług on-line, takich jak: 

platforma e-PUAP, e-zdrowie, e-podatki czy  dostępu do danych przestrzennych, Obecnie w 

Polsce funkcjonuje kilka dużych platform online mających na celu umożliwienie świadczenia 

e-usług obywatelom. Ich funkcjonowanie nierozerwalnie wiąże się z tym, że  także dla ich 

funkcjonowania niezbędne są pliki cookies. Od kilkunastu lat funkcjonuje 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej ePUAP – bezpłatna platforma do 

kontaktu z różnymi urzędami, gdzie usługi elektroniczne są udostępniane. Dostęp do ePUAP 

jest możliwy po zalogowaniu przez www.gov.pl. Na stronie internetowej do logowania do 

ePUAP - login.gov.pl - zamieszczono link do polityki prywatności www.gov.pl omówionej w 

poprzednim punkcie. Po wybraniu metody logowania do ePUAP (profil zaufany, e-dowód, 

moje ID) możliwe jest zalogowanie się do platformy e-PUAP. Portal nadzorowany jest przez 

Ministra Cyfryzacji. Po zalogowaniu się do ePUAP na samym dole strony internetowej 

zamieszczony jest następujący komunikat: „UWAGA! W trakcie korzystania z ePUAP na 

komputerze użytkownika przechowywane są informacje (tzw. „ciasteczka”, ang. „cookies”), 

które pozwalają na dostosowanie świadczonych usług elektronicznych do indywidualnych 

potrzeb użytkowników. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie mogą być 

określone przez użytkownika w ustawieniach przeglądarki internetowej. Kontynuacja 

korzystania z ePUAP bez dokonania wyżej wspomnianych zmian w ustawieniach przeglądarki 

internetowej uznana zostaje za wyrażenie zgody przez użytkownika na wykorzystywanie 

plików cookie”. Użytkownik może też zapoznać się z polityką prywatności, która zatytułowana 

jest „Nota prawna. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie 

obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 

17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne)”, 

która zawiera informacje takie jak: 

− tożsamość administratora 

− dane kontaktowe administratora 

− dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych 

− cele przetwarzania i podstawa prawna 

− zakres przetwarzanych danych odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych 

− okres przechowywania danych 

http://www.gov.pl/
http://www.gov.pl/
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− prawa podmiotów danych 

− prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

− informacja o dowolności lub obowiązku podania danych 

W powyższym dokumencie nie wskazano jakiego rodzaju pliki cookies są stosowane, choć                   

z pewnością należy przyjąć, że zarówno sesyjne jak i uwierzytelniające. Brak jest również 

informacji że pliki te zamieszczane są na urządzeniu użytkownika umożliwiając mu korzystanie 

z usług lub ułatwiając mu to korzystanie.  Należy jednak domniemywać, że taka sytuacja ma 

miejsce. Korzystając z funkcjonalności załatw sprawę np. od razu wykorzystywana jest nazwa 

użytkownika ePUAP (ta informację zapamiętał plik cookie).  Powyższe wymaga z pewnością 

stworzenia bardziej przejrzystej informacji dla użytkowników platformy stricte odnoszącej się 

do stosowanych plików cookies.  

Jedną z popularniejszych platform cyfrowych usług publicznych dla obywateli jest serwis 

geoportal.gov.pl, realizowany w ramach działań ustawowych Głównego Geodety Kraju. Serwis 

używa plików cookies m.in. po to, aby dostosować serwis do potrzeb użytkowników oraz w 

celach statystycznych. Zatem cel legalnego stosowania plików cookies również odbiega od 173 

PrTelecom, jeśli chodzi o cele statystyczne. Pojawia się tu także definicja cookies, które 

określone zostały na użytek serwisu jako „niewielkie pliki tekstowe, które są wysyłane przez 

odwiedzany przez nas serwis internetowy do naszego urządzenia (np. komputera albo 

telefonu)”. Użytkownik otrzymuje informacje, iż w przeglądarce internetowej można zmienić 

ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych 

tu cookies. Serwis geoportal.gov.pl stosuje następujące cookies: wydajnościowe, czyli służące 

do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony, by lepiej działała, oraz funkcjonalne, 

czyli pozwalające „pamiętać” o ustawieniach użytkownika (np. zapamiętywać kompozycje 

mapowe użytkownika). To m.in. 

− cookies google-analytics.com – statystyki dla witryny widok.gov.pl. Jednak co do 

szczegółów stosowania tych cookies geoportal odsyła do polityki prywatności 

Google Analytics, 

− cookies sesyjne (wygasają po zakończeniu sesji).  

GUGIK informuje, iż poziom ochrony przed cookies można ustawić w swojej 

przeglądarce internetowej - aż do całkowitego blokowania plików cookies. Zwiększa to poziom 

bezpieczeństwa i ochrony danych (tu urząd nie precyzuje jakich danych - przypis autora) ale 

http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
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może także uniemożliwiać dzianie niektórych funkcji, np. zapisanie kompozycji mapowej. 

Oznacza to, że brak akceptacji dla cookies może ograniczyć lub też uniemożliwić korzystanie 

z cyfrowej usługi publicznej418.  

Z powodu pandemii SARS-COV2 nastąpił wzrost liczby użytkowników platform 

poświęconym usługom medycznym. Jak wynika z dostępnych informacji rekordowy wzrost 

liczby użytkowników zanotowało w 2020 r. Internetowe Konto Pacjenta: na początku 2021 r. 

było ich ponad 4,7 mln wobec zaledwie 850 tys. na początku 2020 r. Zasadna wydaje się zatem 

analiza w tym zakresie. Polityka prywatności dotyczy przetwarzania danych osobowych                       

w systemie e-zdrowie (P1) na potrzeby obsługi Internetowego Konta Pacjenta. Wynika z niej, 

że aplikacja moje IKP wykorzystuje Google Analytics. W tym miejscu następuje odesłanie 

użytkownika do polityki prywatności Google.   Dane przekazywane do Google Analytics to 

dane dotyczące identyfikacji urządzenia, z którego korzysta użytkownik serwisu pacjent.gov.pl 

oraz aplikacji mobilnej mojeIKP oraz dane dotyczące jego interakcji z funkcjonalnościami na 

stronie pacjent.gov.pl oraz w aplikacji mojeIKP. Dodatkowo z aplikacji mojeIKP zbierane są 

dane o awariach, dane o wydajności aplikacji oraz inne dane diagnostyczne pozwalające na 

analizę i rozwój funkcjonalności aplikacji. Co istotne, jak  wskazano w polityce, nie są 

przekazywane żadne dane osobowe ani dane gromadzone i przetwarzane w IKP. Zgodnie                     

z informacjami w systemie e-zdrowie (P1)  aplikacja mojeIKP pobiera i przekazuje do systemu 

e-zdrowie (P1) identyfikator urządzenia użytkownika w celu poprawnego świadczenia 

funkcjonalności powiadomień PUSH oraz umożliwienia Użytkownikowi identyfikacji 

urządzeń mobilnych, na których aktywowana została aplikacja mojeIKP. W polityce 

prywatności dostępnej na stronie www.pacjent.gov.pl brak jest informacji dotyczącej 

wykorzystywania przez tę platformę plików cookies419 . Podobna sytuacja jest w przypadku 

platformy Ministerstwa Sprawiedliwości e- KRS, umożliwiającej dostęp do Krajowego 

Rejestru Sądowego np. celem założenia spółki.  Na stronie e- KRS420 brak jest odesłania do 

polityki prywatności, jak również informacji czy strona wykorzystuje cookies.  

Z uwagi na fakt, że ponad 6 mln podatników złożyło w 2021 rozliczenie podatkowej PIT 

przez internet nie sposób w analizie pominąć portalu internetowego www.podatki.gov.pl. 

Wzorem UODO Ministerstwo Finansów we wstępie  polityki prywatności 421 wskazuje, że 

 
418 M. Olszewska, Cookies on Polish Geoportal, https://ncpi.org.pl/en/strony/gis-odyssey-2021-posters-session 
419 https://pacjent.gov.pl/polityka-prywatnosci 
420 https://ekrs.ms.gov.pl/ 
421 https://www.podatki.gov.pl/polityka-prywatnosci/ 

http://www.pacjent.gov.pl/
https://ncpi.org.pl/en/strony/gis-odyssey-2021-posters-session
https://pacjent.gov.pl/polityka-prywatnosci
https://ekrs.ms.gov.pl/
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szanuje prywatność użytkowników korzystających z portalu podatkowego. Jest to kolejny 

 z organów, który w swoich zasadach odwołuje się do ochrony prawa do prywatności każdego                                       

z użytkowników internetu. Wśród informacji uzyskiwanych podczas korzystania z portalu 

mogą być: 

− informacje w dziennikach serwerów - serwery automatycznie zapisują takie dane, 

jak żądanie strony wysyłane przez użytkownika, datę i godzinę żądania, typ 

przeglądarki, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego, adres IP (adres IP - 

każdy komputer podłączony do Internetu ma przypisany niepowtarzalny numer, 

czyli adres IP). 

− pliki cookies (tzw. ciasteczka) - niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis 

internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty (komputer, 

smartfon itp.). 

Portal korzysta z plików cookies, aby: ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny - 

pliki cookies rozpoznają urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlają stronę 

internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, tworzyć anonimowe statystyki 

serwisu - dzięki temu lepiej poznajemy oczekiwania naszych użytkowników i rozwijamy serwis 

tak, aby ułatwić dotarcie do najczęściej poszukiwanych informacji (np. analizując zapytania  

z wyszukiwarek),prezentować treści multimedialne na stronach internetowych serwisu, które 

są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego. W polityce prywatności portalu 

podatkowego zawarta jest informacja, że używane są pliki  cookies google-analytics.com, które 

służą do prowadzenia statystyk dla witryny www.podatki.gov.pl. Jednak tak jak w poprzednich 

analizowanych przypadkach w tym zakresie MF odsyła do polityki prywatności Google 

Analytics.  

Użytkownik zostaje także poinformowany, że przeglądarki internetowe zwykle 

domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies na urządzeniu użytkownika. Jednak 

internauci mogą samodzielnie zarządzać ciasteczkami, np. zablokować je, wybierając  

w przeglądarce opcję odrzucania ciasteczek. Może to jednak spowodować, że niektóre funkcje 

serwisu nie będą działać poprawnie, a zatem konsekwencją niezaakceptowania cookies będzie 

ograniczenie w korzystaniu z usługi. Następnie w serwisie znajdziemy informacje, że zbierane 

w nim dane służą do zapewnienia określonych usług naszym użytkownikom oraz do celów 

administracyjnych i statystycznych. Aby skutecznie chronić zbierane dane zabezpieczane są 

przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich oraz kontrolowane metody gromadzenia, 
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przechowywania i przetwarzania informacji. Dostępu do danych udzielany jest jedynie tym 

pracownikom i podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, aby je przetwarzać wyłącznie              

w celach opisanych w polityce prywatności. Co istotne MF zastrzega słusznie, że nie ponosi 

odpowiedzialności za politykę prywatności na stronach, do których prowadzą linki 

zamieszczane w Portalu Podatkowym. Dlatego zachęca po przejściu do tych serwisów do 

zapoznania się z obowiązującymi tam zasadami. 

Przedstawiona na wybranych przykładach analiza informowania użytkowników  

o cookies na największych platformach usług cyfrowych organów administracji rządowej 

wykazuje, że są one przedstawiane w sposób zróżnicowany, albo brak jest takiej informacji – 

tak jak w przypadku eKRS.  Także co do samego określenia czym są pliki cookies istnieją duże 

różnice, zaś w żadnym z omawianych przykładów polityka prywatności nie wiąże obowiązku 

informacyjnego z potwierdzeniem zapoznania się z informacją o stosowanych plikach cookies 

przez użytkownika. Istotnym mankamentem jest także to, że w żadnej z dostępnych na 

platformach polityk prywatności nie podkreśla się wagi zgody użytkownika, zwłaszcza jeśli 

chodzi o pliki analityczne, które choć stanowią dużą wartość informacyjną dla właściciela 

platformy np. co do liczby odwiedzających, to jednak nie są potrzebne i niezbędne dla jej 

funkcjonowania. Jest to o tyle istotne, że platformy wykorzystują dość powszechnie Google 

Analytics - znane narzędzie Google służące do analizy statystyk ruchu i zachowania 

użytkowników na stronie internetowej. Skłania to do wniosku, że potrzebna jest pogłębiona 

analiza dotycząca stosowania cookies zarówno przez strony internetowe urzędów jak również 

platformy publicznych usług cyfrowych, z których jak pokazują statystyki z każdym rokiem 

korzysta większa liczba obywateli. Potrzebne jest określenie pewnych uniwersalnych wymagań 

dotyczących cookies. Wzorem może być badanie jakie wykonane zostało przez EIOD w 2016 

r. w odniesieniu do instytucji unijnych [o czym szerzej w rozdziale pkt 5.5].    

Poza analizą www. stron w dniu 14.08.2021 r. w trybie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy 

z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej422 skierowana została do 

Inspektorów Ochrony Danych  Ministerstwa Aktywów Państwowych, Ministerstwa Edukacji i 

Nauki, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwa 

Infrastruktury, Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Ministerstwa Obrony 

Narodowej, Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi, Ministerstwa Rozwoju Technologii, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Spraw 

 
422 (j. t. Dz. U. z 2020 r. poz. 2176 z późn. zm.) 
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Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Zdrowia, 

Komisji Nadzoru Finansowego, Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Urzędu Regulacji 

Energetyki, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Rzecznika Praw Pacjenta, za 

pośrednictwem adresów e-mail udostępnionych na stronach internetowych poszczególnych 

Ministerstw oraz Urzędów, w ramach dostępu do informacji publicznej, ankieta z pytaniami 

dotyczącymi automatycznego gromadzenia danych o użytkownikach Internetu w administracji 

rządowej. Na łączną liczbę 20 wniosków o informację uzyskano odpowiedzi od 12 podmiotów,  

8 nie udzieliło odpowiedzi. Odpowiedzi tylko w 4 przypadkach polegały na odesłaniu 

wypełnionego formularza ankiety, udostępnionej on-line,  a w 8 przypadkach miały formę 

dokumentową. 

Ankieta zawierała następujące pytania: 

1) Czy podczas odwiedzin witryny internetowej Ministerstwa/Urzędu, uzyskiwana 

jest każdorazowo zgoda na umieszczanie plików cookies na urządzeniach 

użytkowników końcowych (osobach odwiedzających stronę 

Ministerstwa/Urzędu) oraz przypominany jest fakt o możliwości odwołania tej 

zgody przez użytkownika końcowego? 

2) Czy osoby odwiedzające stronę internetową Ministerstwa/Urzędu mają możliwość 

wyboru rodzaju określonych plików cookies, które mają zostać następnie 

zainstalowane na ich urządzeniach? 

3) Czy podczas ponownych odwiedzin strony internetowej Ministerstwa/Urzędu 

osoby odwiedzające stronę są informowane o tym, ze wyraziły uprzednio zgodę 

na instalację plików cookies oraz na co dokładnie ta zgoda została udzielona?  

W przypadku odpowiedzi pozytywnej, proszę o wskazanie częstotliwości z jaką 

przypominacie Państwo użytkownikom o wyżej wskazanych okolicznościach. 

Odpowiedzi udostępnione do wyboru w ramach ankiety były następujące:  

1) tak; 

2) nie; 

3) inna odpowiedź (z możliwością uzupełnienia pola) 

W ramach ankiety uzyskano tylko 4 odpowiedzi na przedstawione pytania, tj.: 

1. W dniu 16.08.2021 r.: 

a. na każde z 3 zadanych pytań – udzielono odpowiedzi „nie” 
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2. W dniu 17.08.2021 r.: 

a. na pytanie nr 1 udzielono odpowiedzi „tak”; 

b. na pytanie nr 2 udzielono odpowiedzi „tak”; 

c. na pytanie nr 3 udzielono odpowiedzi „ w zależności od ustawień przeglądarki”. 

3. W dniu 17.08.2021 r.: 

a. na pytanie nr 1 udzielono odpowiedzi „tak”’; 

b. na pytanie nr 2 udzielono odpowiedzi „tak”; 

c. na pytanie nr 3 udzielono odpowiedzi „ w zależności od ustawień przeglądarki 

na urządzeniu użytkownika” 

4. W dniu 27.08.2021 r.: 

a. na pytanie nr 1 udzielono odpowiedzi „przy odwiedzaniu strony 

użytkownik/Internauta otrzymuje stosowny komunikat wraz z linkiem do 

polityki cookies stosowanej na stronie, ale nie ma tam informacji oraz 

funkcjonalności wyrażania zgody na umieszczanie plików cookie na urządzeniu, 

w domniemaniu korzystanie z witryny jest wyrażeniem zgody na zamieszczaniu 

plików cookie na urządzeniu Internauty”; 

b. na pytanie nr 2 udzielono odpowiedzi „ na serwisie nie ma funkcjonalnych 

możliwości wyboru typu cookie, które mają być zapisywane, ale istnieje 

możliwość konfiguracji zapisów plików cookie na poziomie przeglądarki przez 

użytkownika/internautę i takowa informacja jest zamieszczona w polityce 

cookie, do której link jest w komunikacie o cookie”; 

c. na pytanie nr 3 udzielono odpowiedzi „jest taki sam komunikat jak przy 

pierwszym wejściu na serwis”.  

 

Poniżej wyniki ankiety w formie diagramów. 

Na pytanie: Czy podczas odwiedzin witryny internetowej Ministerstwa/Urzędu, uzyskiwana 

jest każdorazowo zgoda na umieszczanie plików cookies na urządzeniach użytkowników 

końcowych (osobach odwiedzających stronę Ministerstwa/Urzędu) oraz przypominany jest 

fakt o możliwości odwołania tej zgody przez użytkownika końcowego? – uzyskano 4 

odpowiedzi 
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Na pytanie:  Czy podczas ponownych odwiedzin strony internetowej Ministerstwa/Urzędu 

osoby odwiedzające stronę są informowane o tym, ze wyraziły uprzednio zgodę na instalację 

plików cookies oraz na co dokładnie ta zgoda została udzielona? W przypadku odpowiedzi 

pozytywnej, proszę o wskazanie częstotliwości z jaką przypominacie Państwo użytkownikom 

o wyżej wskazanych okolicznościach – uzyskano 4 odpowiedzi 

 

 

Oprócz odpowiedzi w ramach ankiety, uzyskano również informacje w formie dokumentowej:  
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1. Ministerstwo Rozwoju i Technologii: IOD Ministerstwa w dniu 20.08.2021 r. wskazał, 

że „wnioskowane dane nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnieniu 

we wskazanym trybie”. 

2. Rzecznik Praw Pacjenta w odpowiedzi na przesłane pytania w ramach ankiety, w dniu 

20.08.2021 r. wystosował pismo, w którego treści udzielił 3-krotnie odpowiedzi „nie” 

na wyżej wskazane pytania. 

3. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w dniu 27.08.2021 r. wskazało, że 

„w stopce na stronie internetowej MSWiA (https://www.gov.pl/web/mswia) jest 

zamieszczony link przekierowujący do informacji nt. polityki cookies portalu GOV.pl 

(https://www.gov.pl/web/mswia/polityka-dotyczaca-cookies), za który odpowiada 

Cyfryzacja KPRM”. 

4. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 27.08.2021 r. wskazało, że „strona 

internetowa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest częścią Portalu RP (gov.pl), 

który jest zarządzany od strony technicznej (administracyjnej) przez Kancelarię Prezesa 

Rady Ministrów (dawniej Ministerstwo Cyfryzacji).Wszystkie instytucje mające swoje 

"dedykowane" podstrony ww. Portalu, zarządzają nimi tylko w sposób redakcyjny”. 

5. Ministerstwo Obrony Narodowej w dniu 31.08.2021 r. wskazało, że „urzędowa strona 

Ministerstwa Obrony Narodowej jest podstroną rządowego serwisu gov.pl, który                      

w całości zarządzany  i administrowany jest przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. 

Ministerstwo Obrony Narodowej nie jest zatem właściwe do udzielenia Pani informacji 

we wskazanym zakresie, niemniej jednak informuję, że na głównej stronie serwisu 

znajdują się informacje dotyczące polityki cookies 

https://www.gov.pl/web/gov/polityka-dotyczaca-cookies. W celu uzyskania 

szczegółowych informacji, należy wystąpić z zapytaniem do Zespołu Administratorów 

serwisu w KPRM https://www.gov.pl/web/premier/kontakt-dla-obywateli”. 

6. Ministerstwo Edukacji i Nauki w dniu 06.09.2021 r. wskazało, że „witryna Ministerstwa 

Edukacji i Nauki jest częścią platformy GOV, która gromadzi w jednym miejscu strony 

internetowe wszystkich ministerstw oraz innych instytucji. Podczas odwiedzin 

jakiejkolwiek strony na platformie GOV pojawia się informacja o tym, że są 

wykorzystywane pliki cookies oraz, że w każdym momencie można dokonać zmian                  

w ustawieniach po stronie użytkownika. Ponadto w widocznym miejscu jest 

umieszczony odnośnik do polityki cookies z którą zachęcamy się 

zapoznać:https://www.gov.pl/web/gov/polityka-dotyczaca-cookies”. 

https://www.gov.pl/web/mswia/polityka-dotyczaca-cookies
https://www.gov.pl/web/gov/polityka-dotyczaca-cookies
https://www.gov.pl/web/premier/kontakt-dla-obywateli
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7. Urząd Regulacji Energetyki w dniu 08.09.2021 r. wskazał, że „informacja dotycząca 

plików cookies, którą widzi użytkownik, przy pierwszej wizyty na stronie Urzędu 

Regulacji Energetyki (dalej: „Urząd”)ma następującą treść: „Strona używa plików 

cookies, aby ułatwić korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeżeli nie 

blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci 

urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając 

ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie 

zgody.” Podczas kolejnych odwiedzin witryny internetowej Urzędu użytkownik nie jest 

informowany o uprzednio wyrażonej zgodzie na instalację plików cookies”. 

8. Ministerstwo Aktywów Państwowych w dniu 08.09.2021 r. wskazało, że „Ministerstwo 

Aktywów Państwowych nie posiada wnioskowanych informacji i nie jest właściwe                   

w przedmiotowej sprawie. Ministerstwo korzysta z portalu GOV.PL, jako narzędzia 

udostępnionego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów”. 

Pozostałe urzędy nie udzieliły odpowiedzi na przesłaną ankietę, co powoduje, że istnieje 

duża niepewność czy zasady związane z legalnym korzystaniem z plików cookies są 

respektowane. Niezależnie od powyższego należy poczynić uwagę, że odmowa udzielenia 

odpowiedzi na informację publiczną, związana przecież z przestrzeganiem regulacji prawnych 

praw użytkowników w kwestii stosowania plików cookies na urządzeniach użytkowników  nie 

znajduje uzasadnienia w obowiązujących przepisach prawa, gdyż nie zaszła z żadnych 

przesłanek takiej odmowy423. Powyższe wskazuje, że zasadne byłoby przeprowadzenie działań 

edukacyjnych wśród pracowników instytucji publicznych z uwzględnieniem powyższej 

tematyki.   

Ponadto w wyniku badań należy stwierdzić, że zasadne byłoby opracowanie jednolitych 

wytycznych dla organów administracji rządowej w celu wyeliminowania rozbieżności zarówno 

jeśli chodzi o polityki stosowania cookies czy prywatności, jak również przestrzeganie zasad 

dotyczących pozyskania zgody użytkownika i zapewnieniu mu prawa jej odwołania. 

Racjonalne byłoby, aby administracja publiczna posługiwała się jednolitym wzorcem w tym 

zakresie. Nie wszystkie tez serwisy publiczne (użyto określenia ze strony internetowej 

www.gov.pl – gdzie skorzystać) są dostępne na gov.pl a mają swoje własne strony internetowe. 

Zasadne byłoby wprowadzenie – także z uwzględnieniem takich stron  - wspólnych wytycznych 

 
423 Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej prawo do informacji publicznej podlega 

ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o 

ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. 

http://www.gov.pl/
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co do zakresu informacji w politykach prywatności, jednej wspólnej definicji pliku cookie, czy 

informowania o wykorzystywaniu plików stron trzecich. Pomocne mogłyby być w tym zakresie 

wytyczne EIOD. 

 

 

6.3. Problemy ze stosowaniem prawa o ochronie prywatności i danych osobowych 

– wytyczne Europejskiego Inspektora Ochrony Danych 
 

 Kontrola przeprowadzona przez EIOD na stronach internetowych głównych instytucji 

i organów UE ujawniła problemy z ochroną i bezpieczeństwem danych na siedmiu z dziesięciu 

kontrolowanych stronach internetowych instytucji UE. Każda z instytucji otrzymała od EIOD 

zalecenia dotyczące sposobu zapewnienia pełnej zgodności ich stron internetowych                                   

z przepisami o ochronie danych. Kontrola wykazała, że kilka stron internetowych nie było 

zgodnych z rozporządzeniem 2018/1725424  lub dyrektywą 2002/58/WE. Jednym                                         

z napotkanych problemów było śledzenie aktywności użytkowników z wykorzystaniem plików 

stron trzecich bez uprzedniej zgody. Jest to szczególnie problematyczne w przypadkach, gdy 

dana osoba trzecia działa w modelu biznesowym opartym na profilowaniu i późniejszym 

ukierunkowaniu behawioralnym odwiedzających witrynę internetową. Inne napotkane 

problemy obejmowały wykorzystanie modułów śledzących do analityki internetowej bez 

uprzedniej zgody odwiedzających oraz przesyłanie danych osobowych zebranych za 

pośrednictwem formularzy internetowych przy użyciu niezaszyfrowanych połączeń425. 

Kontrola przeprowadzona była także pod kątem wytycznych dotyczących ochrony danych 

osobowych przetwarzanych za pośrednictwem usług internetowych świadczonych przez 

instytucje UE426. Celem wytycznych jest udzielenie praktycznych porad i instrukcji instytucjom 

UE w zakresie przetwarzania danych osobowych w ramach korzystania z serwisów 

internetowych. Jednak analizując treść wytycznych można dość do wniosku, że mają one tak 

naprawdę uniwersalny charakter i nic nie stoi na przeszkodzie by znalazły odzwierciedlenie                   

 
424 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki 

organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i 

decyzji nr 1247/2002/WE (Dz. Urz. WE L 295, 21.11.2018, p. 39–98) 
425 https://edps.europa.eu/press-publications/press-news/press-releases/2019/press-release-edps-flags-data-

protection-issues_en 
426 https://edps.europa.eu/sites/default/files/publication/16-11-07_guidelines_web_services_en.pdf 



217 
 

w funkcjonowaniu instytucji państw członkowskich UE. Główne tematy przeanalizowane                        

w wytycznych to: 

1) stosowanie plików cookie, skryptów i wszelkich innych narzędzi, które mają być 

przechowywane lub wykonywane na urządzeniu użytkownika. 

2) przetwarzanie danych osobowych po stronie serwera i szerszy problem śledzenia. 

3) względy dotyczące korzystania z usług stron trzecich i przekazywania danych 

osobowych. 

4) problemy z bezpieczeństwem dotyczące usług internetowych. 

 

 Jak wskazał EIOD wszystkie rekordy zawierające identyfikatory, w tym adresy IP, 

które mogą być używane do zidentyfikowania użytkowników, są traktowane jako dane 

osobowe i jako takie muszą być zarządzane i chronione427. Jeśli instytucja musi śledzić 

użytkowników, zastosowanie mają wszystkie określone w wytycznych uwagi dotyczące 

zarządzania zgodami. Jeśli śledzenie jest etapem pośrednim wobec anonimowych statystyk 

dane osobowe muszą być jak najszybciej i skutecznie anonimizowane. 

 W wytycznych zdefiniowano cookies jako „fragmenty tekstu generowane przez 

usługi internetowe, które użytkownik odwiedził”. Serwisy internetowe przechowują te pliki 

tekstowe na urządzeniach, na których przeglądarki są zainstalowane, aby umożliwić wymianę 

informacji z własnym serwisem internetowym lub z innymi osobami korzystającymi z tych 

plików cookie. W dokumencie wyjaśniono, że zostały pierwotnie pomyślane, aby 

zrekompensować niezdolność protokołów sieciowych w zakresie rejestrowania preferencji  

(np. języków) lub działań wykonywanych na stronie internetowej (np. artykuły znajdujące się 

już w koszyku w witrynie e-commerce). Później ich użycie zostało rozszerzone o umożliwienie 

uwierzytelnienia użytkownika podczas sesji, rejestrowanie przeglądania stron w celu 

ulepszania serwisu internetowego wreszcie w celach lub do śledzenia i profilowania 

użytkowników, np. do obsługi ukierunkowanej reklamy. Wytyczne dokonują klasyfikacji 

cookies (w sposób zbieżny z opinią Grupy roboczej ds. Artykułu 29): 

− żywotność plików cookie: zdefiniowana przez ustawienia serwisu internetowego, 

chodzi o czas trwania bieżącej sesji użytkownika lub na dłuższe okresy (kilka lat), 

− własne i zewnętrzne pliki cookie: pliki cookie są powiązane z domeną internetową                         

i mogą być odesłane tylko do domeny, z którą są połączone. Często jednak, kiedy 

użytkownik korzysta ze strony internetowej, ta strona zawiera również elementy  

 
427 https://edps.europa.eu/sites/default/files/publication/16-11-07_guidelines_web_services_en.pdf, s. 3. 

https://edps.europa.eu/sites/default/files/publication/16-11-07_guidelines_web_services_en.pdf
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z innych stron internetowych, którymi administrują partnerzy reklamowi, serwisy 

społecznościowe lub na których znajdują się inne treści dostawców. W rezultacie 

oba rodzaje cookies mogą być wykorzystywane: własne pliki cookie ustawione 

przez witrynę, o którą poprosił użytkownik oraz pliki cookies podmiotów trzecich 

mogą być umieszczane na urządzeniach użytkowników. 

 

Dalsza systematyka opiera się na kryterium zgody. Pliki cookie, które na ogół wymagają 

zgody to: 

− mechanizmy śledzenia wtyczek społecznościowych, 

− reklamowe pliki cookie stron trzecich, 

− analityczne pliki cookie.  

Pliki cookie, które na ogół nie wymagają zgody: 

− pliki cookie, na czas trwania sesji 

− uwierzytelniające pliki cookie, na czas trwania sesji 

− pliki cookie zorientowane na bezpieczeństwa użytkownika, używane do wykrywania 

nadużyć uwierzytelniania i powiązane z funkcjonalnością wyraźnie wymaganą 

przez użytkownika,  

− pliki cookie sesji odtwarzacza treści multimedialnych, takie jak pliki cookie 

odtwarzacza flash, 

− pliki cookie sesji równoważące obciążenie na czas trwania sesji, 

− pliki cookie służące do dostosowywania interfejsu użytkownika, na sesję przeglądarki 

lub kilka godzin, chyba że podano dodatkowe informacje w widocznym miejscu 

(np. „zastosowania pliki cookie” napisane obok funkcji dostosowywania). 

 

 W wyjątkowych przypadkach organy ochrony danych uważają, że ze względu na 

niskie ryzyko użytkowników uprzednia zgoda może zostać pominięta w przypadku plików 

cookie pierwszej strony używanych do anonimowości, zagregowane statystyki przy 

określonych założeniach i zabezpieczeniach. Celem tych statystyk jest jedynie pomiar sposobu, 

w jaki strona internetowa jest wykorzystywana do ulepszania jej funkcji i wyłącznie do celów 

związanych z polityką instytucji obsługiwaną przez serwis. Innym warunkiem takiej legalności 

stosowania jest to, że dane osobowe nie będą wykorzystywane do celów innych niż określone 

statystyki, które zostały zebrane. Poczyniono jednak założenie, że nie jest wykonywane 

śledzenie użytkowników w witrynach zarządzanych przez różnych właścicieli. 
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 Co istotne serwis internetowy musi zapewniać użytkownikowi prostą, łatwą w użyciu 

funkcjonalność „zrezygnowania” z analityki. Ściśle ograniczony czas przechowywania 

unikalnych identyfikatorów, takich jak adresy IP, ustala się na podstawie konieczności i 

proporcjonalności. Ponieważ generalnie jeden rok to najdłuższy zasięg dla statystyk 

dotyczących unikalnych zachowań użytkowników, identyfikatory pierwotnie zebrane są 

usuwane po około 13 miesiącach. Części adresu IP zostaną zamaskowane, aby zmniejszyć 

ryzyko identyfikowalności, która mogłaby powstać m.in. z możliwego połączenia między 

adresem IP oraz innych identyfikatorów, w tym lokalizacji użytkownika. 

 

Wytyczne określiły następujące rekomendacje: 

1) instytucja UE musi odpowiednio informować użytkowników i uzyskać ich zgodę przed 

ustawieniem plików cookie i innych technologii wchodzących w zakres art. 5 ust. 3 

dyrektywy 2002/58/WE. Domyślnie żaden z tych plików cookie nie może być 

ustawiony. 

2) instytucja UE musi dostarczyć odpowiednich informacji na temat używanych przez 

siebie plików cookie. Jeżeli pliki cookie są wykorzystywane do gromadzenia danych 

osobowych, instytucja UE musi również podać podmiotom danych wszelkie informacje 

zgodnie z art. 12 rozporządzenia. Dodatkowo instytucje winny mieć na względzie 

„Wytyczne dotyczące ochrony danych osobowych w zarządzaniu IT i IT governance 

instytucji UE”. 

3) instytucje muszą unikać korzystania z komponentów stron trzecich, które przekierowują 

użytkowników do usług internetowych, których nie mieli żądać   i bezprawnie przesyłać 

dane osobowe, ustawiać pliki cookie, śledzić i profilować. 

4) planując korzystanie z usług stron trzecich, instytucje muszą określić, w jaki sposób 

potencjalne zaangażowanie organizacja zewnętrzna ma być traktowana zgodnie  

z Rozporządzeniem (jako „przetwarzający” lub nowy „administrator” w wyniku 

„przeniesienia”) oraz rozważenie podstaw zasadności i potrzebnych zabezpieczeń. Jeśli 

wnioskiem jest to, że te podstawy nie istnieją lub instytucja nie może wdrożyć 

niezbędnych zabezpieczeń, muszą zbadać inne rozwiązania, w tym wybór innej 

organizacji/usług zewnętrznych lub możliwość wykonywania tych zadań wewnętrznie. 

Instytucje powinny przeanalizować, czy strona trzecia przetwarza dane osobowe dla 

własnych celów i ma pewność, że bierze na siebie swoje obowiązki jako 

„administratorzy” i odpowiednio informować użytkowników.  
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5) instytucja UE powinna zaprojektować swoje usługi internetowe i wybrać funkcje oraz 

usługi, aby żaden z plików cookie, które wymagają uprzedniej i świadomej zgody, nie 

był niezbędny do świadczenia przez tę usługę internetową podstawowych usług 

instytucjonalnych. 

6) mechanizm zarządzania zgodami zapewniany przez instytucję UE powinien umożliwić 

instytucji wykazanie, że uzyskano zgodę i w jaki sposób. 

7) mechanizmy zaimplementowane w obecnych przeglądarkach są generalnie 

nieadekwatne do tego, aby wyrazić wyraźną zgodę poprzez określone ustawienia. 

Instytucja powinna zatem: prosić o potwierdzenie za pomocą innych środków 

technicznych i organizacyjnych (formularze, banery) itp.) gdy takie ustawienia 

wyrażają wolę użytkownika, aby nie być śledzonym. 

8) instytucja UE musi ocenić, czy serwis internetowy przetwarza dane osobowe i po co. 

Instytucja UE musi zintegrować kategorie przetwarzanych danych osobowych, poprzez 

wskazanie ich w zgłoszeniu do IOD, zgodnie z art. 25 RODO. 

9) należy zapewnić podejście warstwowe, w którym informacje są podawane na różnych 

etapach. Niemniej jednak podstawowe informacje powinny być na wystarczającym 

poziomie szczegółowości, aby dać użytkownikowi kontrolę już na wstępie. 

Powiadomienie zawierające (odniesienie do) pierwszego poziomu informacji o plikach 

cookies muszą być wyraźnie widoczne dla użytkowników usług internetowych bez 

względu na ich stronę docelową. 

10) zdecydowanie zalecane jest, aby instytucja UE udostępniała informacje o plikach 

cookie w serwisie internetowym pod kontrolą i nie polegała na źródłach zewnętrznych. 

Jeżeli z jakichś powodów instytucja korzysta ze źródeł zewnętrznych, powinna, tam 

gdzie to możliwe, ustanowić środki w celu zarządzania odpowiednimi ryzykami. 

11) powiadomienie zawierające (odniesienie do) pierwszego poziomu informacji o plikach 

cookie musi być wyraźnie widoczne dla użytkowników serwisu internetowego, 

niezależnie od ich strony docelowej. 

12) instytucja UE musi zapewnić użytkownikom proste narzędzia do łatwego wyrażania  

i zarządzać (np. cofnąć) wyrażoną przez nich zgodą w dowolnym momencie i za każdą 

kategoria plików cookies, w zależności od ich przeznaczenia i pochodzenia (własne lub 

zewnętrzne). 

13) instytucja UE powinna zalecić użytkownikom zapoznanie się z informacją o plikach 

cookie i zebrać zgodę w sekcji serwisu internetowego, gdzie jest jasno i wyczerpująco 

podana informacja o plikach cookies. 
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14) instytucja UE musi zebrać zgodę w wyniku aktywnego zachowania użytkownika, które 

nie pozostawia miejsca na interpretację wyboru użytkownika. W rezultacie, za wyraźną 

zgodę na sposób wykorzystywania plików cookies w serwisie uważa się najwłaściwszy 

sposób.  

15) instytucja UE powinna okresowo przypominać użytkownikowi, że przekazał swoje 

zgody i to, na co się zgodzili. Częstotliwość przypomnień może zależeć od 

częstotliwość użytkowania. Codzienni użytkownicy powinni rzadziej otrzymywać 

przypomnienia. Użytkownicy, którzy nie korzystali z usługi przez kilka miesięcy, mogą 

każdorazowo otrzymać przypomnienie. 

16) instytucja UE nie powinna wykorzystywać „odradzania się” plików cookie, jeśli 

przetwarzanie jest uzależnione od zgody użytkowników. 

17) przede wszystkim instytucjom UE przypomina się, że planując ewentualne śledzenie  

i profilowania, muszą zawsze sprawdzać, czy są one oparte na solidnych podstawach 

prawnych. Sama zdolność techniczna do wykonywania tych operacji nie jest 

wystarczająca. 

18)  instytucja UE powinna przeanalizować domyślne konfiguracje produktów do 

pozyskiwania drewna i biblioteki oprogramowania oraz ograniczyć zbieranie informacji 

do tego, co jest ściśle niezbędne do celu, któremu służą. 

19) instytucja UE nie może zakładać, że zgoda raz wyrażona przez użytkownika jest ważna 

na zawsze i powinna dać użytkownikowi możliwość zweryfikowania swojej decyzji, 

m.in. okresowo przypominając im, że wyrazili zgodę na śledzenie i co zgodzili się. 

Można to robić przynajmniej co sześć miesięcy. W przypadku profilowania można to 

robić częściej. 

20)  instytucja UE musi być przejrzysta i informować użytkownika o śledzeniu i jego 

celach, chyba że zachodzą inne sprzeczne powody (takie jak związane  

z bezpieczeństwem. Serwisy internetowe instytucji, które śledzą swoich użytkowników, 

powinny dostarczyć im (bezpośrednio lub przez wiarygodne odniesienie) wszelkich 

wskazówek dotyczących:  

− metody śledzenia 

− jak wyrazić swoją decyzję o tym, czy być śledzonym, czy nie, kiedy? 

− jak usunąć wszelkie urządzenia śledzące, na przykład pliki cookie, które zostały 

wcześniej ustawione na urządzeniu klienckim. 

21) niezależnie od domyślnego ustawienia sygnału DNT przeglądarki, w przypadku, jeśli 

DNT signal wyraża preferencję użytkownika, aby nie być śledzonym, jako środek 



222 
 

ostrożności, instytucja UE powinna działać odpowiednio i zakładać, że użytkownik 

wyraził sprzeciw. 

22) korzystanie ze śledzenia, rozszerzonego zarówno na śledzenie własne, jak i zewnętrzne 

mechanizmy i do wszystkich celów, chyba że odpowiednie i jednoznaczne użycie.  

 

 Instytucja UE powinna wdrożyć techniki, które umożliwią użytkownikom usług 

internetowych decydować o korzystaniu z komponentów stron trzecich i mieć nad nimi 

kontrolę. Te komponenty nie mogą przekierowywać użytkowników do usług internetowych, 

których nie zażądali i bezprawnie przetwarzać dane osobowe, zarządzać plikami cookies  

i śledzić użytkowników.  

 

 

6.4. Podsumowanie 

 

Informacje związane ze stosowaniem cookies na stronach internetowych są zamieszczane 

w politykach cookies jako odrębnych dokumentach bądź stanowią część polityki prywatności 

– kwestia ta nie jest przedmiotem żadnej regulacji. Stąd per analogiam można odwołać się do 

doktryny prawa ochrony danych osobowych, iż po pierwsze, mocą jednostronnego 

oświadczenia administratora danych osobowych (w analizowanych przypadkach poprzez 

zamieszczenie na stronie internetowej polityki cookies) nie może dojść do ograniczenia 

uprawnień przysługujących osobie, której dane dotyczą. Po drugie, również możliwość 

zwiększenia tych uprawnień za pomocą "polityki prywatności" budzi wiele wątpliwości – w 

szczególności, oceniając skutki tego rodzaju dokumentu na gruncie przepisów prawa 

prywatnego, ze względu na obowiązującą w prawie polskim zasadę numerus clausus 

jednostronnych czynności prawnych należy im odmówić skuteczności jako źródła 

zobowiązania administratora danych428. Dokumenty określane jako "polityka prywatności" 

stanowią wyłącznie źródło informacji na temat stosowanych zasad przetwarzania danych 

osobowych i uprawnień przysługujących osobom, których dane dotyczą, bez wpływu jednak 

na faktyczną treść tych uprawnień. Tak też należy zapatrywać się na rolę dokumentów 

opisujących zasady posługiwania się plikami cookies, których popularność istotnie wzrosła 

wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo 

telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012 r. poz. 1445 ze zm.)429. 

 
428 P. Barta, P. Litwiński, Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz, Warszawa 2016; 
429 Tamże; 
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Poddane analizie polityki prywatności stron administracji rządowej (UKE, Cyfryzacja KPRM 

czy UODO) wykazują istotne rozbieżności co do określenia jakiego rodzaju cookies są 

stosowane, choć zapewne elementem wspólnym jest zapewnienie, że cookies nie są 

wykorzystywane do  przetwarzania danych osobowych. W wielu przypadkach wprost 

wskazano na stosowanie plików cookies podmiotów trzecich takich jak cookies analityczne czy 

statystyczne, które zgodnie z art. 173 ust. 3 PrTelekom nie są wyłączone z obowiązku 

pozyskania zgody.  

Można podzielić pogląd Electronic Frontier Foundation, która zwraca uwagę, że nikt nie 

powinien opłakiwać nieuchronnej śmierci plików cookie wykorzystywanych przez Google 

Analytics (tzw. third-party cookie, pliki innych podmiotów). Przez dobre dwie dekady 

stanowiły podstawę wątpliwego etycznie wartego miliardy dolarów biznesu zapewniającego 

reklamy i śledzącego ruch ludzi w sieci. Jak wynika z publicznie dostępnych informacji, 

Google zapowiada, że w 2022 roku wyłączy cookies stron trzecich, które w dużej mierze są 

wykorzystywane w działaniach analitycznych, reklamowych czy w profilowaniu 

użytkowników stron. Safari, Firefox i Edge zadeklarowały że te cookies już wyłączyły. 

Pierwotnie Google również miało takie posunięcie w planach, ale ostatecznie firma 

zdecydowała, że da reklamodawcom więcej czasu na przygotowanie się do zmian430. 

Jednocześnie Google zaczął publiczne testy technologii, w której widzi następcę słynnych 

cookies. Bezpośrednim efektem ma być zwiększenie możliwości zapewnienia prywatności 

użytkownikom przeglądarki Chrome431, czy tak się jednak stanie i owa technologia 

zminimalizuje ryzyka związane ze śledzeniem użytkownika w Internecie, a także jak odpowie 

na te zmiany prawo? To pytanie pozostaje dziś otwarte.  

Wytyczne EIOD z 2016 r. są pierwszą dogłębną analizą związaną ze stosowaniem cookies 

przez instytucje publiczne. Co prawda badanie ograniczone było wyłącznie do instytucji 

unijnych, ale wydaje się w pełni uzasadnione przeprowadzenie podobnych dogłębnych analiz 

wśród instytucji publicznych w państwach członkowskich UE. Wytyczne sformułowane przez 

EIOD powinny mieć znacznie szerszy zakres oddziaływania co być może skłania ku refleksji 

na temat poszerzenia w tym obszarze kompetencji EIOD, np. poprzez uwzględnienie ich                       

w projektowanym unijnym rozporządzeniu o e-prywatności. Szczególnie w czasach, gdzie                       

z uwagi na pandemię SARS-COV2 nastąpił wzrost użytkowników platform cyfrowych, należy 

 
430 https://wyborcza.pl/7,176070,27210265,wylaczenie-3rd-party-cookies-jak-reklamodawcy-maja-zyc-

bez.html?disableRedirects=true; 
431 https://www.focus.pl/artykul/pozegnajcie-ciasteczka-powitajcie-floki; 
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rozszerzyć dyskusję związaną z zapewnieniem odpowiednych standardów ochrony prawa do 

prywatności zarówno w sferze publicznej jak i prywatnej. Obowiązujące uregulowania prawne 

już dawno nie nadążają za technologicznymi zmianami w cyfrowej rzeczywistości. Zgodnie  

z raportem Ernst &Young Law Compass: „Prawo i innowacje. Wyzwania 2020", który powstał 

z badania przeprowadzonego wśród 596 dużych polskich firm, wynika,  że do najważniejszych 

technologii przyszłości, których znaczenie wzrośnie w ciągu najbliższych pięciu lat, należą: 

sztuczna inteligencja (66 proc. wskazań), automatyzacja i robotyzacja (54 proc.) oraz chmura 

obliczeniowa (45 proc.)432. Jednocześnie platformy internetowe takie jak wyszukiwarka Google 

czy portale społecznościowe stały się globalnym fenomenem, z którego korzystają ludzie na 

całym świecie. Ich ponadnarodowy charakter i duża innowacyjność stanowi spore wyzwanie 

dla prawodawców433 na całym świecie. Zgodzić się można z tezą, że  o ile dane osobowe są 

dość dobrze zdefiniowane w prawie (RODO), o tyle o zbieraniu i przetwarzaniu informacji 

nieosobowych, czyli zagregowanych i zanonimizowanych danych wytwarzanych przez 

użytkowników bądź maszyny, prawo mówi niewiele434. Co prawda od 2019 obowiązuje 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1807 z dnia 14 listopada 2018 r. 

w sprawie ram swobodnego przepływu danych nieosobowych w Unii Europejskiej435  ale 

wydaje , że ta tematyka będzie także jednym z największych wyzwań na najbliższe lata dla 

prawodawcy. W przypadku regulacji dotyczących cookies, biorąc pod uwagę lata doświadczeń 

związanych z ich stosowaniem, można postawić wniosek, że obecne uregulowania z pewnością 

nie zagwarantowały użytkownikom Internetu ani prawa do przejrzystej, zrozumiałej informacji 

co do skutków jakie spowoduje zainstalowanie na ich urządzeniu cookies, ani prawa do 

wyrażenia i cofania zgody w prosty sposób, bez jednoczesnej utraty prawa do korzystania                           

z usług. Ani przepisy obowiązującej jeszcze dyrektywa 2002/58/WE ani przepisy PrTelekom 

nie zapewniły użytkownikom skutecznej realizacji ich praw, zaś podmioty na których nałożono 

obowiązki związane z cookies w zasadzie nie podlegają żadnej odpowiedzialności.  Z tych też 

powodów koniecznym jest, aby główne wytyczne EIOD z 2016 r. dotyczące ochrony danych 

osobowych przetwarzanych za pośrednictwem usług internetowych świadczonych przez 

instytucje UE zostały zaimplementowane w znacznie szerszym zakresie podmiotowym. Istotne 

jest również, by projektowane rozporządzenie o e-prywatności poddane zostało dogłębnej 

analizie pod kątem zakresu podmiotowego i przedmiotowego by nie powielało ono problemów, 

 
432 https://www.rp.pl/Firma/306239918-Raport-prawo-nie-nadaza-za-rozwojem-nowych-technologii.html; 
433 https://www.ican.pl/b/7-obszarow-w-ktorych-prawo-nie-nadaza-za-nowymi-technologiami/PJ7uDuZse; 
434 Tamże; 
435 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1807 z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie ram 

swobodnego przepływu danych nieosobowych w Unii Europejskiej (Dz. Urz. WE L 303, 28.11.2018, p. 59–68); 
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jakie powstały na gruncie dyrektywy 2002/58/WE, która jako regulacja dotycząca ochrony 

sfery prywatności użytkownika, ale także ochrony jego danych osobowych już dawno powinna 

być poddana gruntownej zmianie.      
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PODSUMOWANIE I WNIOSKI  
 

Automatyczne gromadzenie danych o użytkownikach Internetu staje się coraz 

powszechniejsze i bardziej intensywne, a jego znaczenie dla stosunków społecznych                                  

i  gospodarczych rośnie. Jest przedmiotem wielopoziomowej regulacji prawnej a zarazem 

przykładem trudności w nadążaniu przez prawo za zmianami technicznymi i technologicznymi, 

m.in. dotyczącymi wykorzystania plików cookies. Ukazała to weryfikacja hipotez 

sformułowanych na początku badań.  

Hipoteza, że pojęcie pliku cookie nie jest jednoznaczne i istnieje potrzeba przyjęcia 

definicji prawnej zweryfikowana została pozytywnie.  Używany jest on zarówno w języku 

prawnym (wyłącznie w aktach prawa unijnego), jak i prawniczym, przy czym w publikacjach 

naukowych sporadycznie występuje także jego spolszczenie jako „ciasteczka”. Z analizy 

wynika, że podmioty publiczne wprowadzają odmienne objaśnienia tego pojęcia na swoich 

stronach internetowych a w literaturze prawniczej także występuje kilka różnych definicji.  

Wprawdzie w doktrynie prawa znaczenie „cookies” nie jest przedmiotem dyskusji, niemniej 

należy uwzględnić fakt, że obywatele bardzo często mają z takimi plikami styczność. Wydaje 

się racjonalne, zgodne z zasadami techniki prawodawczej, by  stworzyć definicję i odsyłać do 

niej w przepisach, które określają obowiązki wobec użytkownika Internetu związane z cookies, 

tak aby akt prawny był zrozumiały dla jego odbiorcy. Przepisy prawa powinny także bardziej 

precyzyjnie określać zakres usług z którymi wiążą się obowiązki w zakresie cookies. 

Dyrektywa 2002/58/WE rodzi wątpliwości w związku z użyciem w jej przepisach terminów 

„usługi łączności elektronicznej” i „usługi społeczeństwa informacyjnego”.  Wydaje się, że 

projekt nowego rozporządzenia o e-prywatności ich nie usunie, gdyż w aspekcie definicyjnym 

odwołuje się do EKŁE. Problematyczne staje się także zdefiniowane usługi łączności 

elektronicznej jako usługi zazwyczaj świadczonej za wynagrodzeniem, ze względu na 

upowszechnianie nieodpłatnych globalnych usług on-line. Aby stan ten uległ poprawie po 

wejściu w życie rozporządzenia e-prywatności, powinna zostać dokonana pogłębiona analiza 

definicji w tym akcie prawnym.  

Dyrektywę 2002/58/WE implementowano do polskiego porządku prawnego w dwóch 

aktach prawnych, tj. ŚwiadUsłElektU oraz PrTelekom, co nadal może być problematyczne dla 

adresatów tych przepisów prawnych. Szczególne znaczenie ma w przypadku cookies uprzednie 

wypełnienie obowiązku informacyjnego oraz udzielenie zgody w reżimie prawa ochrony 

danych osobowych, zatem istotne znaczenie będzie tu także miało RODO. Klauzule 
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informacyjne często są napisane w mało przejrzysty sposób i różnią się treściowo. Występuje 

także brak wskazania podstawy prawnej do wyrażenia zgody, a użytkownik otrzymuje 

wyłącznie możliwość zaakceptowania bądź odrzucenia plików cookies, czym naraża się na 

ryzyko, że dana usługa nie będzie dla niego dostępna (tak jest np. w przypadku Geoportalu                         

i informacji na temat modułu mapowego zgodnie z polityką prywatności GUGIK).    

Przepisy PrTelekom w art. 1 ust. 1 pkt 7 odwołują się wyłącznie do ochrony 

użytkownika w zakresie prawa do prywatności i poufności. Brak jest odniesienia ustawodawcy 

do publicznoprawnej ochrony danych osobowych.   W przypadku zgody na instalowanie plików 

cookies oraz korzystanie z urządzeń użytkownika na podstawie art. 173 ust. 2 PrTelekom, 

uzyskanej poprzez ustawienia przeglądarki, użytkownik powinien móc  potwierdzić, że 

konfiguracja oprogramowania jest zgodna z jego wolą i świadomie wyraża zgodę na 

instalowanie plików cookies. Obecne przepisy tego nie regulują. Taki postulat winien być 

wzięty pod uwagę przy pracach nad nową redakcją przepisów prawa dotyczącego cookies. 

Należy wziąć pod uwagę, iż Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że zgoda na 

instalowanie plików cookies jest nieważna, jeśli została udzielona za pomocą domyślnie 

zaznaczonego okienka wyboru. 

Obowiązujące przepisy – ani prawa unijnego ani polskiego - nie wskazują żadnego 

okresu upoważniającego do przechowywania danych z urządzenia użytkownika Internetu 

nawet, jeśli wyraził on na to zgodę.  

Problematyczna jest również kwestia sankcji za naruszenie art. 173 PrTelekom, które 

egzekwuje Prezes UKE versus kompetencje Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych za 

naruszenia związane z ochroną danych osobowych. Kompetencje Prezesa UKE są w znacznym 

stopniu ograniczone, albowiem art. 209 ust. 1 PT przyznaje mu wyłącznie możliwość nałożenia 

kary pieniężnej w przypadkach określonych w ust. 25, tj. z powodu nieuzyskania zgody 

abonenta lub użytkownika końcowego oraz w ust. 27 w przypadku niezgodnego z art. 173 

PrTelekom przechowywania informacji w urządzeniach użytkowników lub korzystania z takich 

informacji.  

Jeśli chodzi o zgodę na instalowanie plików cookies oraz korzystanie z urządzeń 

użytkownika na podstawie art. 173 ust. 2 PrTelekom, uzyskanej poprzez ustawienia 

przeglądarki, użutkownik powinien móc  potwierdzić, że konfiguracja oprogramowania jest 

zgodna z jego wolą i świadomie wyraża zgodę na instalowanie plików cookies. Taki postulat 
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winien być wzięty pod uwagę przy pracach nad nową redakcją przepisów prawa dotyczącego 

cookies.  

Wyjątki wskazane w art. 173 ust. 3 PrTelekom wyłączające obowiązek pozyskania 

zgody nie mają zastosowania względem cookies o charakterze analitycznym i statystycznym, 

gdyż te nie są konieczne do wykonania transmisji komunikatu za pośrednictwem publicznej 

sieci telekomunikacyjnej lub do dostarczania usługi telekomunikacyjnej czy usługi świadczonej 

drogą elektroniczną, żądanej przez abonenta lub użytkownika końcowego. Jak wskazuje 

przeprowadzona analiza stron internetowych administracji rządowej, niemal wszystkie strony 

stosują cookies analityczne. Z reguły tym podmiotem trzecim jest Google, co do którego organy 

nie mają żadnego wpływu na stosowane przez niego mechanizmy w zakresie zapewnienia 

odpowiedniego poziomu ochrony prywatności i danych osobowych.   

W świetle przeprowadzonych badań można stwierdzić, iż dalszej analizie powinno się 

podać zagadnienie, iż nie jest dozwolone łączenie zgód na przetwarzanie danych osobowych 

ze zgodami wynikającymi z PrTelekom. Praktyka taka została zakwestionowana przez polski 

organ nadzorczy. Zgodnie z decyzją PUODO z 16.10.2019 r.436 administrator danych 

zobowiązany jest ułatwiać osobom, których dane dotyczą wykonanie ich praw (art. 12 ust. 2 

rozporządzenia 2016/679) oraz zapewnić, aby stosowany proces odwołania zgody pozwalał na 

skuteczne wycofanie zgody (art. 7 ust. 3 rozporządzenia 2016/679). Proces odwołania zgody 

powinien przebiegać w sposób równie łatwy jak proces jej uzyskania a co najważniejsze za 

pomocą tego samego kanału komunikacyjnego. To bowiem do obowiązków administratora 

należy zapewnienie, by w procesie przetwarzania danych stosowane były takie rozwiązania 

techniczne i organizacyjne (stosowane również przez inne podmioty biorące udział w tym 

procesie), których użycie zapewni skuteczną realizację praw osób, których dane dotyczą.  

W przypadku cookies takie mechanizmy cofania zgody nie zostały w wielu przypadkach 

zapewnione, a brak zgody na cookies niejednokrotnie oznacza trudności w korzystaniu z usługi, 

zwłaszcza w sytuacji kiedy stosowane są pliki cookies podmiotów trzecich.   

W trwających pracach nad nowymi przepisami mającymi na celu stworzenie 

instrumentów pozwalających zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom Internetu należy  

wzorców szukać przede wszystkim w prawie ochrony konsumenta – dość dawno bowiem już 

w prawodawstwie UE zaczął dominować model konsumenta świadomego. Dotyczy to także 

cookies, których regulacja powinna stworzyć ramy, pozwalające użytkownikowi Internetu na 

 
436 ZSPR.421.7.2019, dostęp przez Legalis. 
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zrozumienie treści kierowanego do niego komunikatu i świadomość tego czy i jakie podmioty 

uzyskują dostęp do informacji przechowywanych na jego urządzeniu. Prawodawcy powinni 

zmierzać do wyeliminowania sytuacji, w której mamy do czynienia ze „zmęczonym” 

użytkownikiem każdorazowo „odklikującym” zgody na cookies. Niemniej nacisk powinien być 

położony na uzyskanie przez użytkownika takiej wiedzy, aby mógł dokonać świadomego 

wyboru, udzielić zgody w sposób świadomy jej konsekwencji. Analiza regulacji prawnych  

w obszarze cookies, które powstają w tak powolnym tempie, pokazuje, że  jest to zadanie 

niezwykle trudne ale niezbędne. Bez wątpienia w cyfrowej rzeczywistości mamy do czynienia 

ze zwiększającą się ilością informacji lokowanych w urządzeniach użytkowników i zmieniają 

się mechanizmy jej wykorzystywania. Wymaga to głębszej debaty w jaki sposób prawodawca 

powinien  reagować na ten problem, aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony prywatności 

użytkownika i jego danych osobowych, nie tylko na szczeblu europejskim ale                                                

i międzynarodowym. Regulacje prawa międzynarodowego dotyczące automatycznego 

gromadzenia danych o użytkownikach Internetu nie zmieniały się w sposób istotny w ostatnich 

latach, zaś sfera związana z dostępem do danych w urządzeniu użytkownika pozostaje poza tą 

regulacją mimo stwierdzonych nieprawidłowości. Dowodem tego są rozstrzygnięcia TSUE, 

które dotyczą takich podmiotów jak Facebook, czy działania francuskiego organu nadzoru w 

zakresie ochrony danych osobowych polegające na nałożeniu kary finansowej na Google.    

Kolejna hipoteza, że obowiązujące przepisy prawa europejskiego i polskiego                                

w niewystarczający sposób chronią użytkownika i nie są skutecznie egzekwowane 

zweryfikowana została pozytywnie. Dane użytkowników, których pozyskanie było możliwe 

poprzez dostęp do ich urządzeń wykorzystywane są w celu prowadzenia działalności 

marketingowej, profilowania i jak już wskazano do śledzenia aktywności użytkownika 

Internetu. Użytkownik Internetu często nie jest tego świadomy, zwłaszcza w przypadku, gdy     

w procesach przetwarzania danych bierze udział kilka podmiotów, które uzyskały dostęp                       

w sposób legalny i nielegalny – czyli bez zgody użytkownika. Rozbudowane komunikaty 

dotyczące przetwarzania danych osobowych, połączone z informacjami na temat 

wykorzystywania plików cookies, dla wielu osób pozostają niestety niezrozumiałe lub też                          

z uwagi na rozbudowaną formę są pomijane przez użytkowników, a więc nie spełniają wymogu 

przejrzystości, o którym mowa w art. 12 ust. 1 RODO. 

Pojawiają się nowe problemy dotyczące stosowania plików cookies lub podobnych 

technologii przechowywania danych stosowanych na komputerze lub mobilnym urządzeniu 

końcowym internauty, z którymi mierzy się TSUE, jak choćby pytanie prejudycjalne będące 
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przedmiotem wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożonym w dniu  

22 kwietnia 2021 r. przez Oberlandesgericht Düsseldorf (Niemcy) przeciwko Facebook Inc.  

i in. Bundeskartellam W sprawie tej sąd będzie musiał rozstrzygnąć, czy wykorzystywanie 

danych, ich gromadzenie i/lub łączenie z danymi konta Facebooka.com dotyczących życia 

prywatnego użytkownika uzyskanych za pośrednictwem plików cookie lub podobnych 

technologii może stanowić przetwarzanie danych wrażliwych w rozumieniu tego przepisu. 

 Potrzebne są nowe regulacje unijne w sprawie poszanowania życia prywatnego oraz 

ochrony danych osobowych w łączności elektronicznej, gdyż od czasu ostatniego przeglądu 

dyrektywy 2002/58/WE dokonanego w 2009 r. na rynku doszło do istotnych zmian 

technologicznych i gospodarczych. Konsumenci i przedsiębiorstwa w coraz większym stopniu 

zamiast na tradycyjnych usługach łączności polegają na nowych, opartych na Internecie 

usługach umożliwiających komunikację międzyludzką, takich jak usługi telefonii internetowej 

(VoIP), komunikatory internetowe, usługi poczty elektronicznej przez Internet. Takie usługi 

łączności OTT zasadniczo nie są objęte obecnymi unijnymi ramami dotyczącymi łączności 

elektronicznej, w tym również dyrektywą 2002/58/WE. Stan ten musi ulec radykalnej zmianie 

stąd proces zmian legislacyjnych powinien ulec znacznemu przyspieszeniu. Przepisy 

obowiązującej dyrektywy nie nadążają za rozwojem technologicznym, co skutkuje brakiem 

ochrony komunikacji przekazywanej za pośrednictwem nowych usług. Ze względu na 

istniejące różnice w sferze realizowania prawa odnoszącego się do automatycznego 

gromadzenia danych o użytkownikach Internetu pomiędzy poszczególnymi krajami 

członkowskimi UE, zasadny wydaje się wybór aktu o randze rozporządzenia dla uregulowania 

powyższej kwestii. Przede wszystkim zapewni to spójność z ogólnym rozporządzeniem                           

o ochronie danych oraz pewność prawa dla użytkowników i przedsiębiorstw poprzez unikanie 

rozbieżnych interpretacji w państwach członkowskich437 zwłaszcza, że problem ma charakter 

wykraczający poza granice UE. Nowa regulacja o e-prywatności wskazuje także, że ten sam 

organ nadzorczy ma być odpowiedzialny zarówno za egzekwowanie RODO jak                                            

i rozporządzenia o e-prywatności. Jest to szczególnie pożądane także w Polsce, obecnie te 

kompetencje są rozdzielone między PUODO, a Prezesa UKE. Wreszcie rozporządzenie ma 

wprowadzić system kar administracyjnych za naruszenia przepisów - podobny jak w RODO  - 

kary te mają wynosić do 20 mln EURO albo a w przypadku przedsiębiorstwa – w wysokości 

do 4 % jego całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego, przy 

czym zastosowanie ma kwota wyższa. W związku z problemem zgody na pliki cookie zasadne 

 
437 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?uri=CELEX:52017PC0010 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?uri=CELEX:52017PC0010
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jest nałożenie na producentów urządzeń końcowych obowiązków wprowadzania do obrotu 

produktów z aktywowanymi domyślnymi ustawieniami prywatności, w której możliwe byłoby 

ustawienie „odrzuć pliki cookie osoby trzeciej”. Pogłębionej analizy wymaga w tym zakresie 

postulat privacy by design.  

Zasadne jest uwzględnienie RODO w nowej regulacji e-prywatności, czego obecnie 

brakuje. Jak wskazuje motyw 5 projektu rozporządzenia o e-prywatności przepisy tego 

rozporządzenia stanowią uszczegółowienie i uzupełnienie ogólnych przepisów w zakresie 

ochrony danych osobowych ustanowionych na mocy RODO w odniesieniu do danych 

pochodzących z łączności elektronicznej kwalifikujących się jako dane osobowe. 

Rozporządzenie o e-prywatności nie obniża zatem poziomu ochrony przysługującego osobom 

fizycznym na mocy rozporządzenia RODO, a wraz z nim stanowi kompleksowe ramy prawne. 

Przetwarzanie danych pochodzących z łączności elektronicznej przez dostawców usług 

łączności elektronicznej powinno być dozwolone jedynie zgodnie z nowym rozporządzeniem. 

Uwzględniając globalny charakter Internetu oraz orzecznictwo TSUE zwłaszcza 

odnoszące się do pojęcia administratora danych, przepisy nowej regulacji powinny mieć 

zastosowanie do danych pochodzących z łączności elektronicznej przetwarzanych w związku 

z zapewnieniem i zastosowaniem usług łączności elektronicznej w Unii, niezależnie od tego, 

czy przetwarzanie odbywa się na terytorium Unii. Ponadto, aby uniknąć pozbawienia 

użytkowników końcowych w Unii skutecznej ochrony, nowe rozporządzenie powinno mieć 

zastosowanie również do danych pochodzących z łączności elektronicznej przetwarzanych                    

w związku ze świadczeniem użytkownikom końcowym w Unii usług łączności elektronicznej 

pochodzących spoza Unii. 

Należy precyzyjnie określić wyjątki od obowiązku uzyskania zgody na korzystanie                       

z możliwości przetwarzania i przechowywania, jakie daje urządzenie użytkownika gdy jest to 

absolutnie niezbędne. Jak trafnie wskazuje projekt nowego rozporządzenia może to obejmować 

przechowywanie plików cookie przez okres jednej ustanowionej sesji na stronie internetowej 

w celu śledzenia wpisów użytkownika przy wypełnianiu formularzy online zajmujących kilka 

stron. Pliki cookie mogą być również zgodnym z prawem i użytecznym narzędziem, na 

przykład przy pomiarze ruchu w sieci na stronie internetowej, czego obowiązujące przepisy nie 

regulują. Jak już jednak wskazano prace nad nowym rozporządzeniem o e-prywatności trwają 

zdecydowanie zbyt długo bo ponad cztery lata, dlatego należałoby zdecydowanie 

zdynamizować ten proces legislacyjny, biorąc pod uwagę ciągle zmieniające się otoczenie 

technologiczne. Warto wspomnieć, że twórcy przeglądarek Safari, Firefox oraz Edge deklarują, 

że  już nie korzystają z ciasteczek stron trzecich, a Google zapowiedziało wyłączenie tych 
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plików cookies w 2022 roku i w tej chwili pracuje nad rozwiązaniami, które mają 

„zastąpić" cookies. 

Teza główna postawiona we wstępie, że obowiązujące przepisy prawne odnoszące się 

do automatycznego gromadzenia danych o użytkownikach Internetu w działalności organów 

administracji rządowej są niewystarczające, niejasne i niewłaściwie stosowane zweryfikowana 

została pozytywnie. Przeprowadzona analiza polityk prywatności oraz badania w instytucjach 

publicznych potwierdziły, że polityki prywatności i cookies wymagają szerszej kompleksowej 

analizy. Na poszczególnych stronach internetowych organów administracji rządowej – nawet 

jeśli podmiotem odpowiedzialnym – jest ten sam organ – polityki prywatności dotyczącej 

cookies różnią się. Zasadne jest być może opracowanie jednolitego wzoru dla wszystkich 

organów administracji rządowej, w którym znalazłyby się w szczególności takie elementy jak: 

1) wskazanie podstawy prawnych dostępu do urządzenia użytkownika Internetu, tj. 

obecnie art. 173 PrTelekom, ze wskazaniem które pliko cookies nie wymagają 

zgody użytkownika, 

2) określenie jednolitego katalogu plików cookies, z wyjaśnieniem ich funkcji,  

3) w przypadku konieczności stosowania plików cookies stron trzecich (co wymaga 

dodatkowych analiz) takich jak np. Google-Analytics pozyskanie na to odrębnej 

zgody. Choć poczynić należy uwagę, że zupełnie niezrozumiałe jest używanie 

plików cookies w celach określanych bardzo ogólnie jako „reklamowe”, 

4) użytkownik powinien mieć prawo do wyrażenia świadomej uprzedniej zgody w 

zależności od rodzajów plików cookies np. te związane z jego preferencjami, 

statystyczne, analityczne oraz jasnej procedury jej cofnięcia; 

5) określenie okresu przez jaki stosowane są pliki cookies.    

Potrzebne jest prowadzenie odpowiednich działań edukacyjnych dla pracowników 

wewnątrz administracji rządowej, związanych z tematyką automatycznego gromadzenia 

danych za pośrednictwem plików cookies. Prawidłowe stosowanie prawa  ułatwiłoby 

opracowanie wytycznych dla podmiotów publicznych (nie tylko administracji rządowej) na 

wzór wytycznych EIOD.   

Wykorzystanie plików cookies ma istotne, rosnące znaczenie społeczne i gospodarcze, 

co powinno być uwzględniane w procesach legislacyjnych i stosowaniu prawa.  
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przeciwko Data Protection Commissioner 
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