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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE 

Ochrona praw i wolności podstawowych, w szczególności prawa do poszanowania życia 

prywatnego, poufności komunikacji i ochrony danych osobowych w sektorze łączności 

elektronicznej jest jednym z głównych filarów strategii jednolitego rynku cyfrowego, tak jak i 

zagwarantowanie swobodnego przepływu danych w łączności elektronicznej, urządzeń i 

usług w Unii w celu ustanowienia równych warunków działania dla wszystkich uczestników 

rynku.  

Obecny wniosek Komisji dąży do osiągnięcia tych celów dzięki przeglądowi dyrektywy o 

prywatności i łączności elektronicznej. Przed wejściem w życie ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych 2016/679 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) ważne 

jest zapewnienie spójności różnych instrumentów prawnych odnoszących się do danych 

osobowych w środowisku cyfrowym w celu zwiększenia zaufania do usług cyfrowych i ich 

bezpieczeństwa na jednolitym rynku cyfrowym.  

Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje powyższy wniosek jako ważną część strategii 

jednolitego rynku cyfrowego, uważa jednak, że do osiągnięcia jej głównych celów potrzebne 

są pewne zmiany. 

Po pierwsze sprawozdawczyni uważa, że wniosek powinien jedynie wyjaśniać przepisy 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych i wypełniać luki w prawie, tam gdzie one 

istnieją, ale nie powinien wykraczać poza wymogi rozporządzenia o ochronie danych, 

tworząc dodatkowe bariery i obciążenia. 

Wniosek powinien zatem ułatwiać i wspierać działalność handlową i społeczną online, ramy 

prawne w tej dziedzinie powinny umożliwiać i zapewniać właściwe otoczenie gospodarcze 

dla tworzenia nowych produktów i usług, zwiększając tym samym konkurencję i zapewniając 

dostęp do usług i większy wybór dla konsumentów.  

Nadmierna regulacja i złożone procedury, które utrudniają rozwój jednolitego rynku 

cyfrowego i zaspokojenie potrzeb użytkowników końcowych, przynosiłyby efekty odwrotne 

do zamierzonych i byłyby wysoce uciążliwe dla europejskich konsumentów i 

przedsiębiorstw. W związku z tym przyjazne dla konsumentów środowisko cyfrowe powinno 

znaleźć się w centrum niniejszego wniosku w celu zapewnienia możliwości świadomego 

wyboru ustawień dotyczących prywatności. 

Aby osiągnąć ten cel, kilka poprawek sprawozdawczyni dotyczy, między innymi, ogólnych 

odniesień do komunikacji między maszynami i niejasnego zakresu odstępstw dotyczących 

sieci wewnętrznych. Ponadto sprawozdawczyni uważa, że poprawki są niezbędne do 

zapewnienia większej elastyczności dla dopuszczonego przetwarzania informacji w oparciu o 

zgodę. 

W art. 3 dotyczącym zakresu terytorialnego i przedstawiciela wprowadza się poprawkę w celu 

uniknięcia powielania przepisów. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych nakłada 

obowiązek wyznaczenia przedstawiciela na podmioty świadczące usługi łączności 

elektronicznej, które nie mają siedziby w Unii. 

W odniesieniu do art. 4 dotyczącego definicji sprawozdawczyni uważa, że to rozporządzenie 

musi zostać dostosowane do proponowanej dyrektywy w sprawie ustanowienia europejskiego 

kodeksu łączności elektronicznej, tak aby zapewnić spójne traktowanie „usług dodatkowych” 

we wszystkich instrumentach prawnych w ramach strategii jednolitego rynku cyfrowego.   

W odniesieniu do art. 5 dotyczącego poufności danych w łączności elektronicznej 
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sprawozdawczyni uważa, że przetwarzanie danych zostało szeroko ujęte w art. 6 obecnego 

wniosku dotyczącego rozporządzenia, a także w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych.  

W odniesieniu do art. 6 dotyczącego zezwolenia na przetwarzanie danych, metadanych i 

treści pochodzących z łączności elektronicznej sprawozdawczyni uważa, że konieczne jest 

uproszczenie tekstu. Sprawozdawczyni uważa, że przetwarzanie wcześniej gromadzonych 

danych w zgodnych celach, takich jak rozwój usług, które ostatecznie stanowią wartość 

dodaną dla użytkowników końcowych i dla doświadczenia użytkownika, organów 

publicznych i przedsiębiorstw, powinno być dozwolone. 

Sprawozdawczyni proponuje skreślenie art. 7, ponieważ przechowywanie i późniejsze 

wykorzystanie danych z zakresu łączności osób fizycznych jest objęte ogólnym 

rozporządzeniem o ochronie danych. Proponowany art. 7 wymagałby natychmiastowego 

usunięcia danych łączności po transmisji, z nielicznymi ograniczonymi wyjątkami. Wraz z 

pojawieniem się usług łączności cyfrowej wykorzystujących elementy audio, tekstowe i 

wideo usługodawcy często potrzebują przechowywać treść komunikatu do późniejszego 

wykorzystania, np. umożliwienia użytkownikowi dostępu do dawniejszych wiadomości i 

informacji. Praktyki takie będą podlegały ograniczeniom w zakresie przechowywania i 

późniejszego wykorzystania danych osobowych użytkowników końcowych na mocy 

rozporządzenia o ochronie danych.  

W odniesieniu do art. 10 sprawozdawczyni sprzeciwia się obowiązkowi dokonywania 

wyboru, wierzy natomiast w otwarty system, który umożliwia użytkownikom końcowym 

doświadczenia i upraszcza je. Swoboda wyboru powinna być zawsze zagwarantowana, lecz 

nie powinna być obowiązkowa. W odniesieniu do art. 11 dotyczącego ograniczeń niektóre 

poprawki zostały złożone, aby wyjaśnić zakres odpowiedzialności i obowiązki dostawców.  

W odniesieniu do art. 15 sprawozdawczyni uważa, że dostawcy usług elektronicznych są w 

najlepszej sytuacji, aby uzyskać zgodę użytkownika końcowego na umieszczenie jego danych 

w ogólnodostępnych spisach telefonicznych. W odniesieniu do art. 16 sprawozdawczyni 

uważa, że oba proponowane środki służą różnym celom. O ile podanie identyfikatora linii ma 

zasadnicze znaczenie, o tyle obowiązek podania prefiksu może być źródłem 

nieproporcjonalnie wysokich kosztów dla osób fizycznych i prawnych, zwłaszcza 

mikroprzedsiębiorstw i przedsiębiorstw rozpoczynających działalność.  

Wreszcie w odniesieniu do art. 17 sprawozdawczyni jest zdania, że w najlepiej pojętym 

interesie użytkowników końcowych należy uczulić na potencjalne poważne ryzyko 

naruszenia bezpieczeństwa, zwłaszcza w związku ze wzrostem globalnego zagrożenia 

cyberbezpieczeństwa. 

POPRAWKI 

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Wolności 

Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, jako komisji przedmiotowo 

właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek: 

 

Poprawka  1 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
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Motyw 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(2) 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. 

(2) Zawartość komunikacji 

elektronicznej może ujawniać dane 

szczególnie chronione na temat osób 

fizycznych zaangażowanych w taką 

komunikację. 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 wniosków dotyczących 

prywatnego życia osób zaangażowanych w 

komunikację elektroniczną. Ochrona 

poufności komunikacji stanowi kluczowy 

warunek poszanowania innych 

powiązanych podstawowych praw i 

wolności, na przykład ochrony wolności 

myśli, sumienia i religii oraz wolności 

zgromadzeń, wolności wypowiedzi i 

informacji. 

 

Poprawka  2 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 6 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(6) Chociaż zasady i główne przepisy 

dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2002/58/WE5 pozostają co do zasady 

rozsądne, dyrektywa nie nadąża w pełni za 

rozwojem technologicznym i 

rzeczywistością rynkową, co skutkuje 

niespójną lub niedostatecznie skuteczną 

ochroną prywatności i poufności w 

związku z łącznością elektroniczną. 

Rozwój, o którym mowa, obejmuje wejście 

na rynek usług łączności elektronicznej, 

które z perspektywy konsumenta są 

(6) Chociaż zasady i główne przepisy 

dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2002/58/WE5 pozostają co do zasady 

rozsądne, dyrektywa nie nadąża w pełni za 

rozwojem technologicznym i 

rzeczywistością rynkową, co skutkuje 

niedostateczną jasnością i niespójnym 

egzekwowaniem ochrony prywatności i 

poufności w związku z łącznością 

elektroniczną. Rozwój, o którym mowa, 

obejmuje wejście na rynek usług łączności 

elektronicznej, które z perspektywy 
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usługami zastępującymi usługi tradycyjne, 

ale nie muszą być godne z tym samym 

zestawem przepisów. Innym przejawem 

rozwoju są nowe techniki, które 

umożliwiają śledzenie aktywności 

użytkowników końcowych w internecie, a 

również nie są objęte zakresem stosowania 

dyrektywy 2002/58/WE. Dyrektywę 

2002/58/WE należy zatem uchylić i 

zastąpić niniejszym rozporządzeniem. 

konsumenta są usługami zastępującymi 

usługi tradycyjne, ale nie muszą być godne 

z tym samym zestawem przepisów. Innym 

przejawem rozwoju są nowe techniki, które 

umożliwiają śledzenie aktywności 

użytkowników końcowych w internecie, a 

również nie są objęte zakresem stosowania 

dyrektywy 2002/58/WE. Dyrektywę 

2002/58/WE należy zatem uchylić i 

zastąpić niniejszym rozporządzeniem. 

__________________ __________________ 

5 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.U. L 201 z 31.7.2002, 

s. 37). 

5 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.U. L 201 z 31.7.2002, 

s. 37). 

 

Poprawka  3 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 8 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(8) Niniejsze rozporządzenie powinno 

mieć zastosowanie do dostawców usług 

łączności elektronicznej, dostawców 

publicznie dostępnych spisów numerów 

oraz dostawców oprogramowania 

umożliwiającego łączność elektroniczną, 

łącznie z odzyskiwaniem i 

przedstawianiem informacji w internecie. 

Niniejsze rozporządzenie powinno również 

mieć zastosowanie do osób fizycznych i 

prawnych, które korzystają z usług 

łączności elektronicznej, aby wysyłać 

materiały handlowe do celów marketingu 

bezpośredniego, lub gromadzą informacje 

związane z urządzeniem końcowym 

użytkowników końcowych bądź 

przechowywane na takim urządzeniu. 

(8) Niniejsze rozporządzenie powinno 

mieć zastosowanie do dostawców usług 

łączności elektronicznej, dostawców 

publicznie dostępnych spisów numerów 

oraz dostawców oprogramowania 

umożliwiającego łączność elektroniczną, 

łącznie z odzyskiwaniem i 

przedstawianiem informacji w internecie. 

Niniejsze rozporządzenie powinno również 

mieć zastosowanie do osób fizycznych i 

prawnych, które korzystają z usług 

łączności elektronicznej, aby wysyłać 

materiały do celów marketingu 

bezpośredniego, lub gromadzą informacje 

związane z urządzeniem końcowym 

użytkowników końcowych bądź 

przechowywane na takim urządzeniu. 
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Poprawka  4 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 11 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(11) Usługi wykorzystywane w celach 

komunikacyjnych oraz techniczne środki 

ich dostawy rozwinęły się w znacznym 

stopniu. Użytkownicy końcowi coraz 

częściej zastępują tradycyjną telefonię 

głosową, wiadomości tekstowe (SMS) oraz 

usługi elektronicznego przekazywania 

poczty usługami internetowymi będącymi 

ich funkcjonalnymi odpowiednikami, 

takimi jak telefonia internetowa (VoIP), 

komunikatory internetowe i usługi poczty 

elektronicznej przez internet. Aby 

zapewnić skuteczną i równą ochronę 

użytkowników końcowych podczas 

korzystania z usług równoważnych pod 

względem funkcjonalnym, niniejsze 

rozporządzenie wykorzystuje definicję 

usług łączności elektronicznej zawartą w 

[dyrektywie Parlamentu Europejskiego i 

Rady ustanawiającej Europejski kodeks 

łączności elektronicznej24]. Definicja ta 

obejmuje nie tylko usługi dostępu do 

internetu i usługi polegające w całości lub 

częściowo na przekazywaniu sygnałów, 

lecz również usługi łączności 

interpersonalnej, z wykorzystaniem 

numerów lub bez ich wykorzystania, takie 

jak przykładowo telefonia internetowa, 

komunikatory internetowe i usługi poczty 

elektronicznej przez internet. Ochrona 

poufności komunikacji jest kluczowa 

również w odniesieniu do usług łączności 

interpersonalnej, które są usługami 

pomocniczymi względem innej usługi. 

Tego rodzaju usługi, które mają również 

funkcję komunikacyjną, powinny być 

zatem objęte niniejszym rozporządzeniem. 

(11) Usługi wykorzystywane w celach 

komunikacyjnych oraz techniczne środki 

ich dostawy rozwinęły się w znacznym 

stopniu. Użytkownicy końcowi coraz 

częściej zastępują tradycyjną telefonię 

głosową, wiadomości tekstowe (SMS) oraz 

usługi elektronicznego przekazywania 

poczty usługami internetowymi będącymi 

ich funkcjonalnymi odpowiednikami, 

takimi jak telefonia internetowa (VoIP), 

komunikatory internetowe i usługi poczty 

elektronicznej przez internet. Niniejsze 

rozporządzenie ma zapewnić skuteczną i 

równą ochronę użytkowników końcowych 

podczas korzystania z usług 

równoważnych pod względem 

funkcjonalnym, tak aby zapewnić 

poufność ich komunikacji niezależnie od 

wybranego środka technicznego. Niniejsze 

rozporządzenie wykorzystuje definicję 

usług łączności elektronicznej zawartą w 

[dyrektywie Parlamentu Europejskiego i 

Rady ustanawiającej Europejski kodeks 

łączności elektronicznej24]. Definicja ta 

obejmuje nie tylko usługi dostępu do 

internetu i usługi polegające w całości lub 

częściowo na przekazywaniu sygnałów, 

lecz również usługi łączności 

interpersonalnej, z wykorzystaniem 

numerów lub bez ich wykorzystania, takie 

jak przykładowo telefonia internetowa, 

komunikatory internetowe i usługi poczty 

elektronicznej przez internet. Ochrona 

poufności komunikacji jest kluczowa 

również w odniesieniu do usług łączności 

interpersonalnej, które są usługami 

pomocniczymi względem innej usługi. 

Tego rodzaju usługi, które mają również 

funkcję komunikacyjną, powinny być 

zatem objęte niniejszym rozporządzeniem. 

__________________ __________________ 
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24 Wniosek Komisji w sprawie dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady 

ustanawiającej Europejski kodeks 

łączności elektronicznej (wersja 

przekształcona) (COM/2016/0590 final – 

2016/0288 (COD)). 

24 Wniosek Komisji w sprawie dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady 

ustanawiającej Europejski kodeks 

łączności elektronicznej (wersja 

przekształcona) (COM/2016/0590 final – 

2016/0288 (COD)). 

 

Poprawka  5 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 12 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(12) Urządzenia i maszyny podłączone 

do internetu na coraz większą skalę 

komunikują się ze sobą, wykorzystując 

sieci łączności elektronicznej (internet 

rzeczy). Przesył komunikatów w trybie 

maszyna-maszyna wiąże się z 

przekazywaniem sygnałów w ramach sieci, 

a przez to stanowi zazwyczaj usługę 

łączności elektronicznej. W celu 

zapewnienia pełnej ochrony prawa do 

prywatności i poufności komunikacji oraz 

w celu propagowania zaufanego i 

bezpiecznego internetu rzeczy na 

jednolitym rynku cyfrowym konieczne jest 

doprecyzowanie, że rozporządzenie 

powinno mieć zastosowanie do przesyłu 

komunikatów w trybie maszyna-maszyna. 

Z tego względu zasada poufności zapisana 

w niniejszym rozporządzeniu powinna 

obowiązywać również w odniesieniu do 

przesyłu komunikatów w trybie maszyna-

maszyna. Można by przyjąć również 

konkretne zabezpieczenia w ramach 

sektorowych aktów prawnych, takich jak 

na przykład dyrektywa 2014/53/UE. 

(12) Urządzenia i maszyny podłączone do 

internetu na coraz większą skalę 

komunikują się ze sobą, wykorzystując 

sieci łączności elektronicznej (internet 

rzeczy). Przesył komunikatów w trybie 

maszyna-maszyna wiąże się z 

przekazywaniem sygnałów w ramach sieci, 

a przez to stanowi zazwyczaj usługę 

łączności elektronicznej. W celu 

zapewnienia pełnej ochrony prawa do 

prywatności i poufności komunikacji oraz 

w celu propagowania zaufanego i 

bezpiecznego internetu rzeczy na 

jednolitym rynku cyfrowym konieczne jest 

doprecyzowanie, że rozporządzenie 

powinno mieć zastosowanie do przesyłu 

komunikatów w trybie maszyna-maszyna. 

Niemniej jednak w kontekście 

zautomatyzowanych łańcuchów dostaw i 

gdzie indziej w kontekście produkcji lub 

przemysłu, gdzie komunikacja między 

maszynami nie ma charakteru 

międzyosobowego i nie obejmuje osób 

fizycznych, niniejsze rozporządzenie nie 

powinno mieć zastosowania. 

 

Poprawka  6 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 13 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(13) Rozwój szybkich i wydajnych 

technologii bezprzewodowych 

spowodował przyspieszenie wzrostu 

dostępu społeczeństwa do internetu za 

pośrednictwem sieci bezprzewodowych 

dostępnych dla każdego w przestrzeniach 

publicznych i pół-prywatnych, takich jak 

„hotspoty” usytuowane w różnych 

miejscach w obrębie miasta, centrach 

handlowych, galeriach handlowych i 

szpitalach. W zakresie, w jakim takie sieci 

łączności są udostępniane nieokreślonej 

grupie użytkowników końcowych, należy 

chronić poufność komunikacji 

przekazywanej przez takie sieci. Fakt, iż 

bezprzewodowe usługi łączności 

elektronicznej mogą być pomocnicze 

względem innych usług, nie powinien stać 

na przeszkodzie zapewnieniu ochrony 

poufności danych pochodzących z 

łączności i zastosowaniu niniejszego 

rozporządzenia. Z tego względu niniejsze 

rozporządzenie powinno mieć 

zastosowanie do danych pochodzących z 

łączności elektronicznej wykorzystującej 

usługi łączności elektronicznej i publiczne 

sieci łączności. Z kolei niniejsze 

rozporządzenie nie powinno mieć 

zastosowania do zamkniętych grup 

użytkowników końcowych, takich jak sieci 

firmowe, do których dostęp mają 

wyłącznie członkowie danej instytucji. 

(13) Rozwój szybkich i wydajnych 

technologii bezprzewodowych 

spowodował przyspieszenie wzrostu 

dostępu społeczeństwa do internetu za 

pośrednictwem sieci bezprzewodowych 

dostępnych dla każdego w przestrzeniach 

publicznych i pół-prywatnych, takich jak 

„hotspoty” usytuowane w różnych 

miejscach w obrębie miasta, centrach 

handlowych, galeriach handlowych i 

szpitalach. W zakresie, w jakim takie sieci 

łączności są udostępniane nieokreślonej 

grupie użytkowników końcowych, należy 

chronić poufność komunikacji 

przekazywanej przez takie sieci. Z tego 

względu niniejsze rozporządzenie powinno 

mieć zastosowanie do danych 

pochodzących z łączności elektronicznej 

wykorzystującej usługi łączności 

elektronicznej skierowane do ogółu 

społeczeństwa i publiczne sieci łączności. 

Ponadto niniejsze rozporządzenie 

powinno mieć również zastosowanie do 

prowadzonych w mediach 

społecznościowych zamkniętych profilów i 

grup, do których użytkownik ograniczył 

dostęp lub które zdefiniował jako 

prywatne. Niniejsze rozporządzenie nie 

powinno mieć zastosowania do innych 

rodzajów zamkniętych grup, takich jak 

sieci firmowe, do których dostęp mają 

wyłącznie członkowie danej instytucji. 

Takie sieci są oferowane określonym 

grupom użytkowników końcowych. 

Jednakże nawet jeśli nieokreśleni 

użytkownicy końcowi używają danej sieci 

w ramach działalności określonej grupy 

użytkowników końcowych, nie powinno to 

wykluczać uznania, że pozostają poza 

zakresem przedmiotowym rozporządzenia. 

Na przykład platformy współpracy danego 

przedsiębiorstwa wykorzystywane przede 

wszystkim przez jego pracowników, 

umożliwiające osobom trzecim nawiązanie 

kontaktu lub działanie w obszarze 

roboczym, nie powinny być objęte 
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niniejszym rozporządzeniem. Zwykły fakt 

wymagania hasła nie powinien być 

uznawany za udzielanie dostępu 

zamkniętej grupie użytkowników 

końcowych, jeżeli dostępu udziela się 

nieokreślonej grupie użytkowników 

końcowych. 

 

Poprawka  7 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 16 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(16) Zakaz przechowywania 

komunikatów nie ma na celu zakazania 

jakiegokolwiek automatycznego, 

pośredniego i tymczasowego 

przechowywania tych informacji, o ile 

odbywa się to wyłącznie w celu dokonania 

przesyłu w ramach sieci łączności 

elektronicznej. Nie powinno się zakazywać 

przetwarzania danych pochodzących z 

łączności elektronicznej prowadzonego w 

celu zapewnienia bezpieczeństwa i 

ciągłości usług łączności elektronicznej, w 

tym sprawdzenia zagrożeń bezpieczeństwa, 

takich jak obecność złośliwego 

oprogramowania, ani przetwarzania 

metadanych prowadzonego w celu 

zapewnienia spełnienia wymogów 

koniecznej jakości usług, np. opóźnienia, 

zmienności opóźnienia przekazu pakietów 

itp. 

(16) Zakaz przechowywania 

komunikatów podczas przesyłu nie ma na 

celu zakazania jakiegokolwiek 

automatycznego, pośredniego i 

tymczasowego przechowywania tych 

informacji, o ile odbywa się to wyłącznie 

w celu dokonania przesyłu. Niniejsze 

rozporządzenie nie powinno też zakazywać 

przetwarzania danych pochodzących z 

łączności elektronicznej prowadzonego w 

celu zapewnienia bezpieczeństwa, 

poufności, integralności, dostępności, 

autentyczności i ciągłości usług i sieci 

łączności elektronicznej, w tym 

sprawdzenia zagrożeń bezpieczeństwa 

związanych z odnośną usługą lub 
przetwarzania metadanych odpowiedniej 

usługi prowadzonego w celu zapewnienia 

spełnienia wymogów koniecznej jakości 

usług, np. opóźnienia, zmienności 

opóźnienia przekazu pakietów itp. 

 

Poprawka  8 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 16 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (16a) W rozporządzeniu Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/6791a 

wyraźnie uznano potrzebę zapewnienia 
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dodatkowej ochrony dzieciom, gdyż mogą 

one być mniej świadome zagrożeń i 

konsekwencji związanych z 

przetwarzaniem ich danych osobowych. 

Również w niniejszym rozporządzeniu 

należy zwrócić szczególną uwagę na 

ochronę prywatności dzieci. Należą one 

do najaktywniejszych użytkowników 

internetu, a ich ekspozycja na 

profilowanie i techniki reklamowe oparte 

na targetowaniu behawioralnym powinna 

być zakazana. 

 ______________ 

 1a 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.U. L 119 z 4.5.2016, 

s. 1). 

 

Poprawka  9 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 17

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(17) Przetwarzanie danych 

pochodzących z łączności elektronicznej 

może być użyteczne dla przedsiębiorstw, 

konsumentów i społeczeństwa ogółem. W 

stosunku do dyrektywy 2002/58/WE 

niniejsze rozporządzenie rozszerza 

możliwości dostawców usług łączności 

elektronicznej w zakresie przetwarzania 

metadanych pochodzących z łączności 

elektronicznej na podstawie zgody 

użytkowników końcowych. Niemniej 

jednak użytkownicy końcowi przywiązują 

dużą wagę do poufności komunikacji, w 

tym aktywności w internecie, oraz chcą 

kontrolować korzystanie z danych 

pochodzących z łączności elektronicznej 

(17) Przetwarzanie metadanych 

pochodzących z łączności elektronicznej 

może być użyteczne dla przedsiębiorstw, 

konsumentów i społeczeństwa ogółem. W 

stosunku do dyrektywy 2002/58/WE 

niniejsze rozporządzenie rozszerza 

możliwości dostawców usług łączności 

elektronicznej w zakresie dalszego 

przetwarzania metadanych pochodzących z 

łączności elektronicznej. Niemniej jednak 

użytkownicy końcowi przywiązują dużą 

wagę do poufności komunikacji, w tym 

aktywności w internecie, oraz chcą 

kontrolować korzystanie z danych 

pochodzących z łączności elektronicznej 

do celów innych niż przekazywanie 
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do celów innych niż przekazywanie 

komunikatu. Z tego względu niniejsze 

rozporządzenie powinno zobowiązywać 

dostawców usług łączności elektronicznej 

do uzyskania zgody użytkowników 

końcowych na przetwarzanie metadanych 

pochodzących z łączności elektronicznej, 

które powinny obejmować dane dotyczące 

lokalizacji urządzenia wygenerowane na 

potrzeby udzielenia i utrzymania dostępu 
do usługi oraz połączenia z nią. Danych 

dotyczących lokalizacji generowanych w 

inny sposób niż w okolicznościach 

związanych z przypadkiem łączności nie 

powinno się uznawać za metadane. 

Przykłady komercyjnego korzystania z 

metadanych pochodzących z łączności 

elektronicznej przez dostawców usług 

łączności elektronicznej mogą obejmować 

dostarczanie tzw. mapy aktywności; 

graficznej reprezentacji danych, na której 

kolory wskazują obecność osób. Aby 

wyświetlić ruch drogowy w danym 

kierunku w określonym czasie, konieczny 

jest identyfikator wiążący pozycje osób w 

pewnych interwałach czasowych. Takiego 

identyfikatora zabrakłoby, gdyby 

korzystano z anonimowych danych, i taki 

ruch nie byłby wyświetlany. Tego rodzaju 

wykorzystanie metadanych pochodzących 

z łączności elektronicznej mogłoby na 

przykład przynosić korzyść organom 

publicznym i operatorom transportu 

publicznego, pozwalając im określić, gdzie 

rozwinąć nową infrastrukturę, w oparciu o 

wykorzystanie istniejącej struktury i presji 

na nią. W sytuacji gdy rodzaj 

przetwarzania metadanych pochodzących 

z łączności elektronicznej, w szczególności 

przy korzystaniu z nowych technologii, z 

uwzględnieniem charakteru, zakresu, 

kontekstu i celów przetwarzania, z dużym 

prawdopodobieństwem może skutkować 

dużym zagrożeniem dla praw i wolności 

osób fizycznych, przed przetwarzaniem 

należy przeprowadzić ocenę skutków w 

zakresie ochrony danych oraz – w 

stosownych przypadkach – powinny odbyć 

się konsultacje z organem nadzorczym, 

komunikatu. Z tego względu niniejsze 

rozporządzenie powinno zobowiązywać 

dostawców usług łączności elektronicznej 

do przestrzegania rozporządzenia (UE) 

2016/679 podczas przetwarzania 
metadanych pochodzących z łączności 

elektronicznej, które powinny obejmować 

dane dotyczące lokalizacji urządzenia. 

Przetwarzanie metadanych pochodzących 

z łączności elektronicznej do celów innych 

niż cele, do których dane te zostały 

pierwotnie zebrane, powinno być 

dozwolone, w przypadkach gdy uzyskano 

zgodę na pierwotne zbieranie danych i gdy 

dalsze przetwarzanie jest zgodne z art. 6 

ust. 4 rozporządzenia (UE) 2016/679. 

Przykłady komercyjnego korzystania z 

metadanych pochodzących z łączności 

elektronicznej przez dostawców usług 

łączności elektronicznej mogą obejmować 

dostarczanie tzw. mapy aktywności; 

graficznej reprezentacji danych, na której 

kolory wskazują obecność osób. Aby 

wyświetlić ruch drogowy w danym 

kierunku w określonym czasie, konieczny 

jest identyfikator wiążący pozycje osób w 

pewnych interwałach czasowych. Takiego 

identyfikatora zabrakłoby, gdyby 

korzystano z anonimowych danych, i taki 

ruch nie byłby wyświetlany. Tego rodzaju 

wykorzystanie metadanych pochodzących 

z łączności elektronicznej mogłoby na 

przykład przynosić korzyść organom 

publicznym i operatorom transportu 

publicznego, pozwalając im określić, gdzie 

rozwinąć nową infrastrukturę, w oparciu o 

wykorzystanie istniejącej struktury i presji 

na nią. 
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zgodnie z art. 35 i 36 rozporządzenia (UE) 

2016/679. 

 

Poprawka  10 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 19 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(19) Treść łączności elektronicznej 

dotyczy kwintesencji prawa 

podstawowego, jakim jest poszanowanie 

życia prywatnego i rodzinnego, domu i 

komunikowania się na mocy art. 7 Karty 

praw podstawowych. Jakakolwiek 

ingerencja w treść łączności elektronicznej 

powinna być dozwolona jedynie w bardzo 

jasno określonych warunkach i w 

konkretnych celach oraz powinna podlegać 

odpowiednim zabezpieczeniom przed 

nadużyciami. W niniejszym 

rozporządzeniu przewidziano możliwość 

przetwarzania przez dostawców usług 

łączności elektronicznej danych 

pochodzących z łączności elektronicznej za 

świadomą zgodą wszystkich 

zainteresowanych użytkowników 

końcowych. Dostawcy mogą na przykład 

oferować usługi, które wiążą się ze 

skanowaniem poczty elektronicznej w celu 

usunięcia pewnego zdefiniowanego 

wcześniej materiału. Z uwagi na wrażliwy 

charakter treści łączności w niniejszym 

rozporządzeniu zakłada się, że 

przetwarzanie takich danych dotyczących 

treści będzie skutkować dużym 

zagrożeniem dla praw i wolności osób 

fizycznych. Dostawca usług łączności 

elektronicznej, przetwarzając tego typu 

dane, powinien zawsze przed 

przetwarzaniem konsultować się z 

organem nadzorczym. Takie konsultacje 

powinny być zgodne z art. 36 ust. 2 i 3 

rozporządzenia (UE) 2016/679. Założenie 

to nie obejmuje przetwarzania danych 

dotyczących treści w celu świadczenia 

usługi zamówionej przez użytkownika 

(19) Treść łączności elektronicznej 

dotyczy kwintesencji prawa 

podstawowego, jakim jest poszanowanie 

życia prywatnego i rodzinnego, domu i 

komunikowania się na mocy art. 7 Karty 

praw podstawowych. Jakakolwiek 

ingerencja w treść łączności elektronicznej 

powinna być dozwolona jedynie w bardzo 

jasno określonych warunkach i w 

konkretnych celach oraz powinna podlegać 

zabezpieczeniom przed nadużyciami. W 

niniejszym rozporządzeniu przewidziano 

możliwość przetwarzania przez dostawców 

usług łączności elektronicznej danych 

pochodzących z łączności elektronicznej za 

świadomą zgodą wszystkich 

zainteresowanych użytkowników 

końcowych. Dostawcy mogą na przykład 

oferować usługi, które wiążą się ze 

skanowaniem poczty elektronicznej w celu 

usunięcia pewnego zdefiniowanego 

wcześniej materiału. W przypadku usług 

świadczonych na rzecz użytkowników 

podejmujących działania o charakterze 

czysto osobistym, domowym lub 

gospodarczym, powinna wystarczać zgoda 

użytkownika końcowego zamawiającego 

daną usługę. W przypadku usług 

łączności elektronicznej opartych na 

nowych technologiach, które mogą 

powodować wysokie ryzyko naruszenia 
praw i wolności osób fizycznych, po 

uwzględnieniu charakteru, zakresu, 

kontekstu i celów usług dostawca usług 

łączności elektronicznej powinien zawsze 

przed przetwarzaniem skonsultować się z 

organem nadzorczym. Takie konsultacje 

powinny być zgodne z art. 36 ust. 2 i 3 
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końcowego, gdy użytkownik końcowy 

zgodził się na takie przetwarzanie i jest 

ono dokonywane na potrzeby takiej usługi 

i przez okres absolutnie dla niej niezbędny 

i proporcjonalny. Po przesłaniu treści 

łączności elektronicznej przez użytkownika 

końcowego i otrzymaniu jej przez 

docelowego użytkownika końcowego lub 

docelowych użytkowników końcowych 

treść ta może być zapisywana lub 

przechowywana przez użytkownika 

końcowego, użytkowników końcowych lub 

osobę trzecią, której użytkownicy końcowi 

powierzyli zapisanie lub przechowywanie 

takich danych. Wszelkie przetwarzanie 

takich danych musi odbywać się zgodnie z 

rozporządzeniem (UE) 2016/679. 

rozporządzenia (UE) 2016/679. Obowiązek 

ten nie obejmuje przetwarzania danych 

dotyczących treści w celu świadczenia 

usługi zamówionej przez użytkownika 

końcowego, gdy użytkownik końcowy 

zgodził się na takie przetwarzanie. Po 

przesłaniu treści łączności elektronicznej 

przez wysyłającego i otrzymaniu jej przez 

docelowego odbiorcę(docelowych 

odbiorców) treść ta może być zapisywana 

lub przechowywana przez wysyłającego, 

odbiorcę(odbiorców) lub inną osobę, 

której użytkownicy końcowi powierzyli 

zapisanie lub przechowywanie takich 

danych. W odniesieniu do komunikatów, 

które nie są odbierane w czasie 

rzeczywistym, takich jak system poczty 

elektronicznej i wiadomości, transmisja 

zostaje zakończona z chwilą gdy 

powiadomienie jest dostarczone do 

dostawcy usług zaufania lub odebrane 

przez adresata. Wszelkie przetwarzanie 

takich danych musi odbywać się zgodnie z 

rozporządzeniem (UE) 2016/679. Powinno 

być możliwe przetwarzanie danych 

pochodzących z łączności elektronicznej 

na potrzeby świadczenia usług żądanych 

przez użytkownika do celów osobistych lub 

do celów osobistych lub związanych z 

pracą, takich jak funkcje wyszukiwania 

lub indeksowania słów kluczowych, 

technologie przetwarzania tekstu na mowę 

i usługi tłumaczeń, w tym przetwarzanie 

obrazów na głos lub inne 

zautomatyzowane funkcje przetwarzania 

treści wykorzystywane jako narzędzia 

dostępności np. przez osoby 

niepełnosprawne. Możliwość ta nie 

powinna wymagać zgody wszystkich 

użytkowników będących częścią łączności, 

ale może odbywać się wyłącznie za zgodą 

użytkownika zamawiającego daną usługę. 

Tego rodzaju specjalna zgoda wyklucza 

także przetwarzanie tych danych przez 

dostawcę do innych celów. 
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Poprawka  11 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 21 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(21) Wyjątki od obowiązku uzyskania 

zgody na korzystanie z możliwości 

przetwarzania i przechowywania, jakie 

daje urządzenie końcowe, lub dostępu do 

informacji przechowywanych w 

urządzeniu końcowym powinny ograniczać 

się do sytuacji, które nie wiążą się z żadną 

ingerencją w prywatność lub ingerencja ta 

jest bardzo ograniczona. Nie powinno się 

na przykład żądać zgody na zezwolenie na 

techniczne przechowywanie lub dostęp, 

gdy jest to absolutnie niezbędne i 

proporcjonalne w prawnie uzasadnionym 

celu umożliwienia korzystania z 

konkretnej usługi wprost żądanej przez 

użytkownika końcowego. 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. Zaangażowanie dostawców 

usług z zakresu społeczeństwa 

informacyjnego w sprawdzanie 

konfiguracji w celu zapewnienia usług 

zgodnych z ustawieniami użytkownika 

końcowego, a także samo odnotowanie w 

rejestrach faktu, że urządzenie 

użytkownika końcowego nie może 

otrzymać treści żądanych przez 

użytkownika końcowego, nie stanowią 

dostępu do takiego urządzenia ani 

korzystania z możliwości urządzenia w 

zakresie przetwarzania. 

(21) Wyjątki od obowiązku uzyskania 

zgody na korzystanie z możliwości 

przetwarzania i przechowywania, jakie 

daje urządzenie końcowe, lub dostępu do 

informacji przechowywanych w 

urządzeniu końcowym lub przetwarzanych 

przez nie powinny ograniczać się do 

sytuacji, które nie wiążą się z żadną 

ingerencją w prywatność lub ingerencja ta 

jest bardzo ograniczona, na przykład do 

technicznego przechowywania lub 

dostępu, gdy jest to absolutnie niezbędne i 

proporcjonalne w prawnie uzasadnionym 

celu umożliwienia korzystania z usługi 

żądanej przez użytkownika końcowego. 

Może to obejmować przechowywanie 

informacji (w rodzaju plików cookie i 

identyfikatorów) przez okres jednej 

ustanowionej sesji na stronie internetowej 

w celu śledzenia wpisów użytkownika 

końcowego  przy wypełnianiu formularzy 

online zajmujących kilka stron. Może to 

również obejmować sytuacje, w których 

użytkownicy końcowi wykorzystują usługę 

na różnych urządzeniach w celu jej 

personalizacji i rekomendowania treści. 
Pliki cookie, o ile są wykorzystywane 

łącznie z odpowiednimi zabezpieczeniami 

prywatności, mogą być również zgodnym 

z prawem i użytecznym narzędziem, na 

przykład przy pomiarze ruchu w sieci na 

stronie internetowej. Pomiary te mogą 

również być prowadzone przez inną 

stronę, która działa jako podmiot 

przetwarzający dane w rozumieniu 

rozporządzenia (UE) 2016/679 w 

odniesieniu do dostawcy usług. Podobnie 

dostawcy urządzeń końcowych i sprzętu 

umożliwiającego korzystanie z nich 

regularnie potrzebują dostępu do 

informacji o konfiguracji i innych 

aspektach urządzenia oraz możliwości 
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przetwarzania i przechowywania 

informacji w celu konserwacji sprzętu lub 

jego wykorzystania i naprawiania 

problemów związanych z działaniem 

sprzętu. Dlatego zgoda nie powinna być 

również konieczna, jeżeli przetwarzane 

lub przechowywane informacje są 

niezbędne do ochrony prywatności, 

zabezpieczeń lub bezpieczeństwa 

użytkownika końcowego lub do ochrony 

poufności, integralności, dostępności i 

autentyczności urządzeń końcowych. 
Zaangażowanie dostawców usług z zakresu 

społeczeństwa informacyjnego i 

dostawców usług łączności elektronicznej 
w sprawdzanie konfiguracji w celu 

zapewnienia usług zgodnych z 

ustawieniami użytkownika końcowego, a 

także samo odnotowanie w rejestrach 

faktu, że urządzenie użytkownika 

końcowego nie może otrzymać treści 

żądanych przez użytkownika końcowego, 

nie stanowią nieuprawnionego dostępu.  

 

Poprawka  12 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 22 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(22) Metody stosowane w celu 

przedstawienia informacji i uzyskania 

zgody użytkownika końcowego powinny 

być możliwie przyjazne dla użytkownika. 

Z uwagi na wszechobecność trwałych 

plików cookie oraz innych technik 

umożliwiających śledzenie użytkownicy 

końcowi są coraz częściej proszeni o 

wyrażenie zgody na przechowywanie 

takich trwałych plików cookie na ich 

urządzeniach końcowych. W rezultacie 

użytkownicy końcowi są zasypywani 

prośbami o wyrażenie zgody. Problem ten 

można rozwiązać przez zastosowanie 

technicznych środków umożliwiających 

wyrażenie zgody, na przykład poprzez 

przejrzyste i przyjazne dla użytkownika 

(22) Metody stosowane w celu 

przedstawienia informacji i uzyskania 

zgody użytkownika końcowego powinny 

być możliwie przyjazne dla użytkownika. 

Z uwagi na wszechobecność trwałych 

plików cookie oraz innych technik 

umożliwiających śledzenie użytkownicy 

końcowi są coraz częściej proszeni o 

wyrażenie zgody na przechowywanie 

takich trwałych plików cookie na ich 

urządzeniach końcowych. W rezultacie 

użytkownicy końcowi są zasypywani 

prośbami o wyrażenie zgody. Problem ten 

można rozwiązać przez zastosowanie 

technicznych środków umożliwiających 

wyrażenie zgody, na przykład poprzez 

przejrzyste i przyjazne dla użytkownika 
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ustawienia. Z tego względu niniejsze 

rozporządzenie powinno zapewniać 

możliwość wyrażenia zgody poprzez 

zastosowanie odpowiednich ustawień 

przeglądarki lub innych aplikacji. Wybór 

dokonany przez użytkowników końcowych 

przy ustanawianiu ogólnych ustawień 

prywatności przeglądarki lub innej 

aplikacji powinien być wiążący i 

wykonalny względem osób trzecich. 

Przeglądarki internetowe są rodzajem 

aplikacji oprogramowania, która pozwala 

na wyszukiwanie i przedstawianie 

informacje w internecie. Inne typy 

aplikacji, takie jak aplikacje umożliwiające 

wykonywanie połączeń, przesyłanie 

wiadomości lub wyznaczenie trasy, mają 

takie same możliwości. Przeglądarki 

internetowe pośredniczą w tym, co odbywa 

się między użytkownikiem końcowym a 

stroną internetową. Z tej perspektywy są 

one na uprzywilejowanej pozycji, aby 

odgrywać aktywną rolę we wspomaganiu 

użytkownika końcowego w kontrolowaniu 

przepływu informacji do urządzenia 

końcowego i z niego. Ściślej mówiąc, 

przeglądarki internetowe mogą być 

wykorzystywane jako blokady, które 

umożliwiają użytkownikom końcowym 

zapobieganie dostępowi do informacji lub 

przechowywaniu informacji z ich 

urządzenia końcowego (na przykład 

smartfona, tabletu lub komputera). 

ustawienia. Z tego względu niniejsze 

rozporządzenie powinno zapewniać 

możliwość wyrażenia zgody lub odmowy 

poprzez odpowiednie ustawienia 

techniczne. Wybór dokonany przez 

użytkowników końcowych przy 

ustanawianiu ogólnych ustawień 

prywatności przeglądarki lub innej 

aplikacji powinien być wiążący i 

wykonalny względem osób 

nieuprawnionych, pod warunkiem że 

użytkownik końcowy nie wydał odrębnej 

zgody w konkretnym przypadku. 

Przeglądarki internetowe są rodzajem 

aplikacji oprogramowania, która pozwala 

na wyszukiwanie i przedstawianie 

informacje w internecie. Inne typy 

aplikacji, takie jak aplikacje umożliwiające 

wykonywanie połączeń, przesyłanie 

wiadomości lub wyznaczenie trasy, mają 

takie same możliwości. Przeglądarki 

internetowe pośredniczą w tym, co odbywa 

się między użytkownikiem końcowym a 

stroną internetową. Z tej perspektywy są 

one na uprzywilejowanej pozycji, aby 

odgrywać aktywną rolę we wspomaganiu 

użytkownika końcowego w kontrolowaniu 

przepływu informacji do urządzenia 

końcowego i z niego. Z drugiej strony, 

mając na uwadze na tempo innowacji, 

coraz częstsze stosowanie i rozszerzający 

się zakres urządzeń, które umożliwiają 

łączność, i coraz częstsze śledzenie na 

różnych urządzeniach, należy dołożyć 

starań, aby niniejsze rozporządzenie 

pozostało neutralne pod względem 

technologicznym w celu zapewnienia 

realizacji jego celów. Ściślej mówiąc, 

przeglądarki internetowe, aplikacje lub 

mobilne systemy operacyjne nie powinny 

nadużywać swojej pozycji blokady i nadal 

pozwalać użytkownikom na indywidualne 

wyrażanie zgody na określoną konkretną 

usługę lub usługodawcę. Taka zgoda 

powinna być nadrzędna w stosunku do 

ustawień prywatności wybranych 

wcześniej lub w chwili instalacji 

oprogramowania. 
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Poprawka  13 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 23 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(23) Zasadę uwzględniania ochrony 

danych już w fazie projektowania oraz 

domyślnej ochrony danych skodyfikowano 

w art. 25 rozporządzenia (UE) 2016/679. 

Obecnie ustawieniem domyślnym dla 

plików cookie w większości obecnych 

przeglądarek jest „akceptuj wszystkie pliki 

cookie”. Dostawcy oprogramowania 

umożliwiającego wyszukiwanie i 

przedstawianie informacji w internecie 

powinni mieć zatem obowiązek 

skonfigurowania oprogramowania, aby 

oferowało ono opcję uniemożliwienia 

osobom trzecim przechowywania 

informacji na urządzeniach końcowych; 

często przedstawia się to jako opcję 

„odrzuć pliki cookie osób trzecich”. 

Użytkownicy końcowi powinni mieć 

możliwość wyboru spośród szeregu 

ustawień prywatności, od najwyższych (na 

przykład „nigdy nie akceptuj plików 

cookie”) po najniższe (na przykład 

„zawsze akceptuj pliki cookie) oraz 

pośrednie (na przykład „odrzuć pliki 

cookie osób trzecich” lub „akceptuj tylko 

pliki cookie administratora”). Takie 

ustawienia prywatności powinny być 

przedstawione w sposób widoczny i 

zrozumiały. 

(23) Zasadę uwzględniania ochrony 

danych już w fazie projektowania oraz 

domyślnej ochrony danych skodyfikowano 

w art. 25 rozporządzenia (UE) 2016/679. 

Dostawcy oprogramowania 

umożliwiającego wyszukiwanie i 

przedstawianie informacji w internecie 

powinni mieć zatem obowiązek 

informowania użytkownika końcowego o 

możliwości wyrażenia lub wycofania 

zgody za pośrednictwem odpowiednich 

ustawień technicznych. Użytkownicy 

końcowi powinni mieć możliwość wyboru 

spośród wielu opcji, w tym 

uniemożliwienia stronom 

przechowywania informacji na 

urządzeniach końcowych. Użytkownicy 

końcowi powinni mieć możliwość wyboru 

spośród szeregu ustawień prywatności, na 

przykład od odrzucenia plików cookie lub 

śledzenia, które nie są konieczne dla 

funkcjonalności witryny lub innego 

oprogramowania, do, na przykład, 

zaakceptowania śledzenia niezbędnego dla 

funkcjonalności witryny lub innego 

oprogramowania, jak również do innych 

celów, lub, na przykład, zaakceptowania 

śledzenia niezbędnego do funkcjonalności 

witryny lub innego oprogramowania oraz 

śledzenia w innych celach przez strony 

wykazujące zgodność z art. 40 i 42 

rozporządzenia (UE) 2016/679 oraz 

możliwość odmowy śledzenia na różnych 

urządzeniach. Opcje te mogą również być 

bardziej szczegółowe i odzwierciedlać, 

m.in., możliwość, że inna strona może 

działać jako podmiot przetwarzający dane 

w rozumieniu rozporządzenia (UE) 

2016/679 w odniesieniu do dostawcy 

usług. W przypadkach, w których model 
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działalności opiera się na reklamie 

ukierunkowanej, wyrażenia zgody nie 

należy uznawać za dobrowolne, jeżeli 

dostęp do usługi jest uzależniony od 

przetwarzania danych. Użytkownik 

końcowy powinien mieć zatem możliwość 

wyboru pomiędzy zaakceptowaniem 

cookies lub możliwościami sprawiedliwego 

i rozsądnego dostępu do usług, takich jak 

abonament, płatności lub ograniczony 

dostęp do części usług lub innych opcji. 

Gdy użytkownik końcowy akceptuje pliki 

cookie do celów reklamy ukierunkowanej, 

powinien mieć on również możliwość 

skorygowania gromadzonych o nim 

informacji, aby zapobiec ewentualnym 

szkodom spowodowanym nieprawdziwymi 

informacjami. Takie ustawienia 

prywatności powinny być przedstawione w 

sposób widoczny i zrozumiały. Przekazane 

informacje mogą zawierać przykłady 

korzyści i zagrożeń związanych z 

wyrażeniem zgody na przechowywanie 

plików cookie na komputerze. Wymogi te 

nie obowiązują, jeżeli oprogramowanie 

daje możliwość zapobiegania 

przechowywaniu informacji na 

urządzeniu końcowym użytkownika 

końcowego lub przetwarzaniu informacji 

przechowywanych już na tym urządzeniu. 

 

 

Poprawka  14 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 23 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (23a) Dzieci wymagają szczególnej 

ochrony w odniesieniu do ich prywatności 

w internecie. Zazwyczaj zaczynają 

korzystać z internetu we wczesnym wieku i 

stają się bardzo aktywnymi 

użytkownikami. Jednak mogą być mniej 

świadome zagrożeń i konsekwencji 

związanych z ich działalnością online, a 

także w mniejszym stopniu świadome 
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swoich praw. Konieczne są specjalne 

zabezpieczenia w odniesieniu do 

wykorzystywania danych osobowych 

dzieci, zwłaszcza do celów marketingu i 

tworzenia profili osobowych lub profili 

użytkownika. 

 

Poprawka  15 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 24 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(24) W przypadku przeglądarek 

internetowych w celu uzyskania zgody 

użytkowników końcowych zdefiniowanej 

w rozporządzeniu (UE) 2016/679, na 

przykład na przechowywanie trwałych 

plików cookie osób trzecich, konieczne 

jest między innymi wyraźne działanie 

potwierdzające ze strony użytkownika 

końcowego urządzenia końcowego w celu 

wyrażenia dobrowolnej i świadomej oraz 

jednoznacznej zgody na przechowywanie 

takich plików cookie na urządzeniu 

końcowym i ich dostęp z tego urządzenia. 

Takie działanie można uznać za 

potwierdzające, jeżeli – przykładowo – 

użytkownicy końcowi mają obowiązek 

aktywnie wybrać opcję „akceptuj pliki 

cookie osób trzecich” w celu 

potwierdzenia zgody i otrzymują 

niezbędne informacje, aby dokonać 

wyboru. W tym celu konieczne jest 

zobowiązanie dostawców 

oprogramowania umożliwiających dostęp 

do internetu, aby informowali 

użytkowników końcowych w momencie 

instalacji o możliwości wyboru ustawień 

prywatności spośród różnych opcji i 

prosili użytkowników o dokonanie 

wyboru. Przekazane informacje nie 

powinny zniechęcać użytkowników 

końcowych do wyboru wyższego poziomu 

ustawień prywatności i powinny zawierać 

istotne informacje o zagrożeniach 

związanych z wyrażeniem zgody na 

skreśla się 



 

AD\1136169PL.docx 21/55 PE604.857v03-00 

 PL 

przechowywanie plików cookie osób 

trzecich na komputerze, w tym o 

kompilowaniu danych z historii 

wyszukiwania użytkownika obejmującej 

długi okres oraz wykorzystywaniu takich 

rejestrów do wysyłania reklam 

ukierunkowanych. Zachęca się, aby 

przeglądarki internetowe umożliwiały 

użytkownikom końcowym łatwą zmianę 

ustawień prywatności w dowolnym 

momencie podczas korzystania z nich i 

umożliwiały użytkownikowi wprowadzanie 

wyjątków lub wyłączanie z ustawień 

pewnych stron internetowych bądź 

określanie, na pliki cookie osób trzecich 

których stron internetowych należy zawsze 

zezwalać, a na które nigdy nie należy 

zezwalać. 

 

Poprawka  16 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 25 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(25) Dostęp do sieci łączności 

elektronicznej wymaga regularnego 

wysyłania pewnych pakietów danych w 

celu odnalezienia lub utrzymania 

połączenia z siecią lub innymi 

urządzeniami w obrębie sieci. Ponadto aby 

urządzenia mogły być rozpoznawane w tej 

sieci, muszą mieć przypisany 

niepowtarzalny adres. Standardy rozwiązań 

bezprzewodowych i telefonii komórkowej 

podobnie wiążą się z wysyłaniem 

aktywnych sygnałów zawierających 

niepowtarzalne identyfikatory, takie jak 

adres MAC, numer IMEI 

(międzynarodowy numer fabryczny 

mobilnego aparatu telefonicznego), IMSI 

itp. Pojedyncza bezprzewodowa stacja 

bazowa (tj. nadajnik i odbiornik), taka jak 

punkt dostępu bezprzewodowego, ma 

określony zasięg, w jakim można 

przechwycić takie informacje. Pojawili się 

dostawcy usług internetowych, którzy 

(25) Dostęp do sieci łączności 

elektronicznej wymaga regularnego 

wysyłania pewnych pakietów danych w 

celu odnalezienia lub utrzymania 

połączenia z siecią lub innymi 

urządzeniami w obrębie sieci. Ponadto aby 

urządzenia mogły być rozpoznawane w tej 

sieci, muszą mieć przypisany 

niepowtarzalny adres. Standardy rozwiązań 

bezprzewodowych i telefonii komórkowej 

podobnie wiążą się z wysyłaniem 

aktywnych sygnałów zawierających 

niepowtarzalne identyfikatory, takie jak 

adres MAC, numer IMEI 

(międzynarodowy numer fabryczny 

mobilnego aparatu telefonicznego), IMSI 

itp. Pojedyncza bezprzewodowa stacja 

bazowa (tj. nadajnik i odbiornik), taka jak 

punkt dostępu bezprzewodowego, ma 

określony zasięg, w jakim można 

przechwycić takie informacje. Pojawili się 

dostawcy usług internetowych, którzy 
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oferują usługi śledzenia w oparciu o 

skanowanie informacji związanych z 

urządzeniem, które to usługi obejmują 

różne funkcje, w tym liczenie osób, 

udostępnianie danych o osobach 

czekających w kolejce, potwierdzenie 

liczby osób na konkretnym obszarze itp. Te 

informacje można wykorzystywać w 

celach bardziej natarczywych, takich jak 

wysyłanie informacji handlowych ze 

spersonalizowanymi ofertami do 

użytkowników końcowych, na przykład 

gdy wchodzą oni do sklepów. Chociaż 

część tych funkcji nie wiąże się z dużym 

zagrożeniem dla prywatności, inne mogą 

wiązać się na przykład ze śledzeniem osób 

przez dłuży czas, w tym ze śledzeniem 

ponownych wizyt w określonych 

miejscach. Dostawcy zaangażowani w 

takie praktyki powinni wyświetlać 

widoczne zawiadomienia zamieszczone na 

granicy obszaru zasięgu, informujące 

użytkowników końcowych przed wejściem 

na taki określony obszar, że w danym 

okręgu funkcjonuje dana technologia, a 

także wskazujące cel śledzenia, osobę za 

nie odpowiedzialną oraz istnienie środków 

umożliwiających użytkownikowi 

końcowemu urządzenia końcowego 

ograniczenie lub wstrzymanie gromadzenia 

danych. Dodatkowo powinno się 

poinformować, gdzie zbierane są dane 

osobowe, zgodnie z art. 13 rozporządzenia 

(UE) 2016/679. 

oferują usługi śledzenia w oparciu o 

skanowanie informacji związanych z 

urządzeniem, które to usługi obejmują 

różne funkcje, w tym liczenie osób, 

udostępnianie danych o osobach 

czekających w kolejce, potwierdzenie 

liczby osób na konkretnym obszarze itp. Te 

informacje można wykorzystywać w 

celach bardziej natarczywych, takich jak 

wysyłanie informacji handlowych ze 

spersonalizowanymi ofertami do 

użytkowników końcowych, na przykład 

gdy wchodzą oni do sklepów. Chociaż 

część tych funkcji nie wiąże się z dużym 

zagrożeniem dla prywatności, inne mogą 

wiązać się na przykład ze śledzeniem osób 

przez dłuży czas, w tym ze śledzeniem 

ponownych wizyt w określonych 

miejscach. Dostawcy zaangażowani w 

takie praktyki powinni pytać o zgodę 

użytkowników końcowych lub – jeżeli 

uzyskanie zgody jest niemożliwe – 

praktyki takie powinny ograniczać się do 

tego, co jest absolutnie niezbędne do 

celów obliczeń statystycznych, być 

ograniczone w czasie i przestrzeni, lub 

powinni przeprowadzić ocenę wpływu na 

ochronę danych, a w takim przypadku 

zebrane dane powinny być anonimowe lub 

poddawane anonimizacji, lub usuwane, 

gdy tylko nie są już potrzebne do tego 

celu. Jeżeli ocena skutków w zakresie 

ochrony danych wskaże, że przetwarzanie 

powodowałoby wysokie ryzyko naruszenia 

w razie niepodjęcia przez administratora 

środków w celu zminimalizowania ryzyka, 

powinny zostać przeprowadzone uprzednie 

konsultacje z organem nadzorczym, jak 

stanowi o tym art. 36 rozporządzenia (UE) 

2016/679. Dostawcy powinni wyświetlać 

lub udostępniać widoczne zawiadomienia 

zamieszczone na granicy obszaru zasięgu, 

informujące użytkowników końcowych 

przed wejściem na taki określony obszar, 

że w danym okręgu funkcjonuje dana 

technologia, a także wskazujące cel 

śledzenia, osobę za nie odpowiedzialną 

oraz istnienie środków umożliwiających 

użytkownikowi końcowemu urządzenia 
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końcowego ograniczenie lub wstrzymanie 

gromadzenia danych. Dodatkowo powinno 

się poinformować, gdzie zbierane są dane 

osobowe, zgodnie z art. 13 rozporządzenia 

(UE) 2016/679. 

 

Poprawka  17 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 26 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(26) Jeżeli przetwarzanie danych 

pochodzących z łączności elektronicznej 

przez dostawców usług łączności 

elektronicznej objęte jest zakresem 

stosowania niniejszego rozporządzenia, 

powinno ono na określonych warunkach 

umożliwiać Unii lub państwom 

członkowskim prawne ograniczenie 

niektórych obowiązków i praw, o ile takie 

ograniczenie stanowi w demokratycznym 

społeczeństwie niezbędny i proporcjonalny 

środek do ochrony określonych interesów 

publicznych, w tym bezpieczeństwa 

narodowego, obrony, bezpieczeństwa 

publicznego, oraz zapobiegania 

przestępczości, prowadzenia postępowań 

przygotowawczych, wykrywania lub 

ścigania czynów zabronionych lub też 

wykonywania sankcji karnych, w tym 

ochrony przed zagrożeniami dla 

bezpieczeństwa publicznego i 

zapobiegania takim zagrożeniom, jak 

również innych ważnych celów ogólnego 

interesu publicznego Unii lub państwa 

członkowskiego, w szczególności ważnego 

interesu gospodarczego lub finansowego 

Unii lub państwa członkowskiego bądź 

monitorowania, kontrolowania lub 

pełnienia funkcji regulacyjnej w związku z 

wykonywaniem władzy publicznej na 

potrzeby takich interesów. Z tego względu 

niniejsze rozporządzenie nie powinno 

wpływać na możliwość prowadzenia przez 

państwa członkowskie zgodnego z prawem 

przechwytywania komunikacji 

(26) Jeżeli przetwarzanie danych 

pochodzących z łączności elektronicznej 

przez dostawców usług łączności 

elektronicznej objęte jest zakresem 

stosowania niniejszego rozporządzenia, 

powinno ono na określonych warunkach 

umożliwiać Unii lub państwom 

członkowskim prawne ograniczenie 

niektórych obowiązków i praw, o ile takie 

ograniczenie jest skierowane przeciwko 

osobom podejrzanym o popełnienie 

przestępstwa i stanowi w demokratycznym 

społeczeństwie niezbędny i proporcjonalny 

środek do ochrony określonych interesów 

publicznych, w tym bezpieczeństwa 

narodowego, obrony, bezpieczeństwa 

publicznego oraz zapobiegania 

przestępczości, prowadzenia postępowań 

przygotowawczych, wykrywania lub 

ścigania czynów zabronionych lub też 

wykonywania sankcji karnych. Z tego 

względu niniejsze rozporządzenie nie 

powinno wpływać na możliwość 

prowadzenia przez państwa członkowskie 

zgodnego z prawem przechwytywania 

komunikacji elektronicznej lub 

podejmowania innych środków, jeżeli jest 

to konieczne i proporcjonalne do 

zabezpieczenia interesów publicznych 

wskazanych powyżej, zgodnie z Kartą 

praw podstawowych Unii Europejskiej i 

europejską Konwencją o ochronie praw 

człowieka i podstawowych wolności, w 

myśl wykładni Trybunału Sprawiedliwości 

Unii Europejskiej i Europejskiego 
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elektronicznej lub podejmowania innych 

środków, jeżeli jest to konieczne i 

proporcjonalne do zabezpieczenia 

interesów publicznych wskazanych 

powyżej, zgodnie z Kartą praw 

podstawowych Unii Europejskiej i 

europejską Konwencją o ochronie praw 

człowieka i podstawowych wolności, w 

myśl wykładni Trybunału Sprawiedliwości 

Unii Europejskiej i Europejskiego 

Trybunału Praw Człowieka. Dostawcy 

usług łączności elektronicznej powinni 

zapewnić odpowiednie procedury, aby 

ułatwić prawnie uzasadnione kierowanie 

zapytań przez właściwe organy, 

uwzględniając w stosownych przypadkach 

również rolę przedstawiciela powołanego 

na podstawie art. 3 ust. 3. 

Trybunału Praw Człowieka. Dostawcy 

usług łączności elektronicznej powinni 

zapewnić odpowiednie procedury, aby 

ułatwić prawnie uzasadnione kierowanie 

zapytań przez właściwe organy, 

uwzględniając w stosownych przypadkach 

również rolę przedstawiciela powołanego 

na podstawie art. 27 rozporządzenia (UE) 

2016/679. Dostawcy usług łączności 

elektronicznej nie powinni być 

zobowiązywani przez właściwe organy 

Unii lub państw członkowskich do 

osłabiania jakichkolwiek środków 

mających na celu zapewnienie 

integralności i poufności łączności 

elektronicznej. 

 

Poprawka  18 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 26 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (26a) Aby zapewnić bezpieczeństwo i 

integralność sieci i usług, należy zachęcać 

do stosowania pełnego szyfrowania 

transmisji, a w razie konieczności 

nakazywać je już w fazie projektowania, 

zgodnie z zasadą bezpieczeństwa i 

prywatności. Państwa członkowskie nie 

powinny nakładać na dostawców usług 

szyfrowania, dostawców usług łączności 

elektronicznej ani na żadne inne 

organizacje (na wszystkich poziomach 

łańcucha dostaw) żadnych obowiązków, 

które prowadziłyby do osłabienia 

bezpieczeństwa ich sieci i usług, na 

przykład przez tworzenie lub ułatwianie 

stosowania celowo pozostawionych luk w 

zabezpieczeniach. 

 

Poprawka  19 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
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Motyw 30 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(30) Publicznie dostępne spisy numerów 

użytkowników końcowych usług łączności 

elektronicznej są dystrybuowane na 

szeroką skalę. Publicznie dostępne spisy 

numerów oznaczają wszelkie spisy 

numerów lub usługi zawierające 

informacje o użytkownikach końcowych, 

takie jak numer telefonu (w tym numer 

telefonu komórkowego) i adres e-mail, 

oraz obejmują usługę informacyjną. Prawo 

do prywatności i ochrony danych 

osobowych osób fizycznych wymaga, aby 

użytkownicy końcowi będący osobami 

fizycznymi wyrazili zgodę przed 

włączeniem ich danych osobowych do 

spisu numerów. Uzasadniony interes osób 

prawnych wymaga, aby użytkownicy 

końcowi będący osobami prawnymi mieli 

prawo sprzeciwić się zamieszczeniu 

dotyczących ich danych w spisie numerów. 

(30) Publicznie dostępne spisy numerów 

użytkowników końcowych usług łączności 

elektronicznej są dystrybuowane na 

szeroką skalę. Publicznie dostępne spisy 

numerów oznaczają wszelkie spisy 

numerów lub usługi zawierające 

informacje o użytkownikach końcowych, 

takie jak numer telefonu (w tym numer 

telefonu komórkowego) i adres e-mail, 

oraz obejmują usługę informacyjną. Prawo 

do prywatności i ochrony danych 

osobowych osób fizycznych w ramach 

działalności zawodowej wymaga, aby 

użytkownikom końcowym będącym 
osobami fizycznymi zapewniono 

bezpłatnie przejrzyste informacje na temat 

danych znajdujących się w spisie 

numerów oraz na temat sposobów 

sprawdzania, poprawiania, aktualizacji, 

uzupełniania i usuwania dotyczących ich 

danych, a także możliwość sprzeciwienia 

się włączeniu do publicznego spisu 

numerów danych, które ich dotyczą. 

Uzasadniony interes osób prawnych 

wymaga, aby użytkownicy końcowi 

będący osobami prawnymi mieli prawo 

sprzeciwić się zamieszczeniu dotyczących 

ich danych w spisie numerów. 

 

Poprawka  20 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 31 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(31) Jeżeli użytkownicy końcowi będący 

osobami fizycznymi udzielają zgody na 

umieszczenie swoich danych w takich 

spisach numerów, powinni móc określić, w 

formie zgody, jakie kategorie danych 

osobowych mają być zamieszczone w 

spisie numerów (na przykład imię i 

nazwisko, adres e-mail, adres domowy, 

(31) Jeżeli użytkownicy końcowi będący 

osobami fizycznymi nie wyrażają 

sprzeciwu wobec umieszczenia swoich 

danych w takich spisach numerów, 

powinni móc wyrazić sprzeciw co do tego, 

jakie kategorie danych osobowych mają 

być zamieszczone w spisie numerów (na 

przykład imię i nazwisko, adres e-mail, 
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nazwa użytkownika, numer telefonu). 

Ponadto dostawcy publicznie dostępnych 

spisów numerów powinni informować 

użytkowników końcowych o celach spisu 

numerów i funkcji przeszukiwania spisu 

numerów przed uwzględnieniem ich w tym 

spisie. Użytkownicy końcowi powinni być 

w stanie określić w formie zgody, na 

podstawie jakich kategorii danych 

osobowych można wyszukiwać ich dane 

kontaktowe. Kategorie danych osobowych 

zawartych w spisie numerów i kategorie 

danych osobowych, na podstawie których 

można wyszukiwać dane kontaktowe 

użytkowników końcowych, nie muszą być 

jednakowe. 

adres domowy, nazwa użytkownika, numer 

telefonu). Ponadto dostawcy publicznie 

dostępnych spisów numerów lub dostawcy 

usług łączności elektronicznej powinni 

informować użytkowników końcowych o 

celach spisu numerów i funkcji 

przeszukiwania spisu numerów. 

 

Poprawka  21 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 33 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(33) Należy zapewnić zabezpieczenia, 

aby chronić użytkowników końcowych 

przed niezamówionymi komunikatami 

rozsyłanymi w celu prowadzenia 

marketingu bezpośredniego, które stanowią 

ingerencję w życie prywatne 

użytkowników końcowych. Stopień 

naruszenia prywatności i uciążliwości jest 

uważany za stosunkowo podobny 

niezależnie od szerokiego zakresu 

technologii i kanałów wykorzystywanych 

do prowadzenia takiej łączności 

elektronicznej, czy to z zastosowaniem 

zautomatyzowanych systemów 

wywoływania i łączności, czy 

komunikatorów internetowych, poczty 

elektronicznej, wiadomości tekstowych, 

wiadomości graficznych, technologii 

Bluetooth itp. Z tego względu uzasadnione 

jest wymaganie uzyskania zgody 

użytkownika końcowego przed wysłaniem 

komercyjnych materiałów elektronicznych 

do celów marketingu bezpośredniego do 

użytkowników końcowych, aby skutecznie 

(33) Należy zapewnić zabezpieczenia, 

aby chronić użytkowników końcowych 

przed niezamówionymi komunikatami, w 

tym rozsyłanymi w celu prowadzenia 

marketingu bezpośredniego, które stanowią 

ingerencję w życie prywatne 

użytkowników końcowych. Stopień 

naruszenia prywatności i uciążliwości jest 

uważany za stosunkowo podobny 

niezależnie od szerokiego zakresu 

technologii i kanałów wykorzystywanych 

do prowadzenia takiej łączności 

elektronicznej, czy to z zastosowaniem 

zautomatyzowanych systemów 

wywoływania i łączności, czy 

komunikatorów internetowych, poczty 

elektronicznej, wiadomości tekstowych, 

wiadomości graficznych, technologii 

Bluetooth itp. Z tego względu uzasadnione 

jest wymaganie uzyskania zgody 

użytkownika końcowego przed wysłaniem 

komercyjnych materiałów elektronicznych 

do celów marketingu bezpośredniego do 

użytkowników końcowych, aby skutecznie 
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chronić osoby fizyczne przed 

ingerowaniem w ich życie prywatne, a 

osoby prawne – przed ingerowaniem w ich 

uzasadniony interes. Pewność prawa i 

potrzeba zapewnienia, aby przepisy 

chroniące przed niezamawianymi 

materiałami elektronicznymi pozostały 

aktualne w przyszłości uzasadnia potrzebę 

zdefiniowania jednego zestawu przepisów, 

które nie zmieniają się w zależności od 

technologii stosowanej do przekazywania 

niezamówionych komunikatów, a 

jednocześnie gwarantują równoważny 

poziom ochrony wszystkim obywatelom w 

całej Unii. Niemniej jednak zasadne jest 

zezwolenie na korzystanie z danych 

kontaktowych w postaci adresu e-mail w 

odniesieniu do istniejącej relacji z klientem 

w celu oferowania podobnych produktów 

lub usług. Taka możliwość powinna 

dotyczyć wyłącznie tego przedsiębiorstwa, 

które uzyskało elektroniczne dane 

kontaktowe zgodnie z rozporządzeniem 

(UE) 2016/679. 

chronić osoby fizyczne przed 

ingerowaniem w ich życie prywatne, a 

osoby prawne – przed ingerowaniem w ich 

uzasadniony interes. Pewność prawa i 

potrzeba zapewnienia, aby przepisy 

chroniące przed niezamawianymi 

materiałami elektronicznymi pozostały 

aktualne w przyszłości uzasadnia potrzebę 

zdefiniowania jednego zestawu przepisów, 

które nie zmieniają się w zależności od 

technologii stosowanej do przekazywania 

niezamówionych komunikatów, a 

jednocześnie gwarantują równoważny 

poziom ochrony wszystkim obywatelom w 

całej Unii. Niemniej jednak zasadne jest 

zezwolenie na korzystanie z danych 

kontaktowych w postaci adresu e-mail w 

odniesieniu do istniejącej relacji z klientem 

w celu oferowania produktów lub usług. 

Taka możliwość powinna dotyczyć 

wyłącznie tego przedsiębiorstwa, które 

uzyskało elektroniczne dane kontaktowe 

zgodnie z rozporządzeniem (UE) 

2016/679. 

 

Poprawka  22 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 37 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(37) Dostawcy usług oferujący usługi 

łączności elektronicznej powinni 

informować użytkowników końcowych o 

środkach, jakie mogą podjąć, aby chronić 

bezpieczeństwo swoich łączności, 

przykładowo poprzez stosowanie 

konkretnych rodzajów oprogramowania 

lub technologii szyfrowania. Wymóg 

informowania użytkowników końcowych o 

szczególnych zagrożeniach bezpieczeństwa 

nie zwalnia usługodawcy z obowiązku 

podjęcia, na własny koszt, właściwych i 

natychmiastowych środków zaradczych 

wobec nowych nieprzewidzianych 

rodzajów zagrożeń bezpieczeństwa oraz z 

obowiązku przywrócenia normalnego 

(37) Dostawcy usług oferujący usługi 

łączności elektronicznej powinni 

przetwarzać dane pochodzące z łączności 

elektronicznej w sposób uniemożliwiający 

nieuprawnione przetwarzanie, w tym 

dostęp, ujawnianie lub zmianę. 

Dopilnowują, żeby taki nieuprawniony 

dostęp, ujawnianie lub zmianę można było 

potwierdzić, oraz żeby dane pochodzące z 

łączności elektronicznej były chronione 

najnowocześniejszym oprogramowaniem i 

technologiami szyfrowania. Dostawcy 

usług powinni także informować 

użytkowników końcowych o środkach, 

jakie mogą podjąć, aby chronić 

anonimowość i bezpieczeństwo swoich 
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poziomu bezpieczeństwa usług. Udzielanie 

abonentowi informacji na temat zagrożeń 

bezpieczeństwa powinno odbywać się 

bezpłatnie. Poziom bezpieczeństwa ocenia 

się w świetle art. 32 rozporządzenia (UE) 

2016/679. 

łączności, przykładowo poprzez 

stosowanie konkretnych rodzajów 

oprogramowania lub technologii 

szyfrowania. Wymóg informowania 

użytkowników końcowych o szczególnych 

zagrożeniach bezpieczeństwa nie zwalnia 

usługodawcy z obowiązku podjęcia, na 

własny koszt, właściwych i 

natychmiastowych środków zaradczych 

wobec nowych nieprzewidzianych 

rodzajów zagrożeń bezpieczeństwa oraz z 

obowiązku przywrócenia normalnego 

poziomu bezpieczeństwa usług. Udzielanie 

abonentowi informacji na temat zagrożeń 

bezpieczeństwa powinno odbywać się 

bezpłatnie. Poziom bezpieczeństwa ocenia 

się w świetle art. 32 rozporządzenia (UE) 

2016/679. 

 

Poprawka  23 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 39 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(39) Każdy organ nadzorczy powinien 

mieć kompetencje, aby wykonywać 

uprawnienia i realizować zadania 

określone w niniejszym rozporządzeniu na 

terytorium własnego państwa 

członkowskiego. Aby zapewnić spójne 

monitorowanie i wykonywanie niniejszego 

rozporządzenia w całej Unii, bez 

uszczerbku dla uprawnień organów 

ścigania wynikających z przepisów 

państwa członkowskiego, organy 

nadzorcze w każdym państwie 

członkowskim powinny mieć takie same 

zadania i skuteczne uprawnienia, aby 

zwracać uwagę organów sądowych na 

naruszenia niniejszego rozporządzenia oraz 

angażować się w postępowania sądowe. 

Zachęca się państwa członkowskie i ich 

organy nadzorcze, aby przy stosowaniu 

niniejszego rozporządzenia uwzględniały 

szczególne potrzeby mikroprzedsiębiorstw 

(39) Każdy organ nadzorczy powinien 

mieć kompetencje, aby wykonywać 

uprawnienia i realizować zadania 

określone w niniejszym rozporządzeniu na 

terytorium własnego państwa 

członkowskiego. Aby zapewnić spójne 

monitorowanie i wykonywanie niniejszego 

rozporządzenia w całej Unii, bez 

uszczerbku dla uprawnień organów 

ścigania wynikających z przepisów 

państwa członkowskiego, organy 

nadzorcze w każdym państwie 

członkowskim powinny mieć takie same 

zadania i skuteczne uprawnienia, aby 

zwracać uwagę organów sądowych na 

naruszenia niniejszego rozporządzenia oraz 

angażować się w postępowania sądowe. 

Zachęca się państwa członkowskie i ich 

organy nadzorcze, aby przy stosowaniu 

niniejszego rozporządzenia uwzględniały 

szczególne potrzeby mikroprzedsiębiorstw 

oraz małych i średnich przedsiębiorstw. W 
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oraz małych i średnich przedsiębiorstw. stosownych przypadkach organy 

nadzorcze powinny współpracować z 

właściwymi organami w innych obszarach 

egzekwowania prawa. 

 

Poprawka  24 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 40 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(40) Aby wzmocnić egzekwowanie 

przepisów niniejszego rozporządzenia, 

każdy organ nadzorczy powinien mieć 

prawo nakładania sankcji, w tym 

administracyjnych kar pieniężnych, za 

wszelkie naruszenia niniejszego 

rozporządzenia, w uzupełnieniu lub 

zamiast innych właściwych środków 

wynikających z niniejszego 

rozporządzenia. W niniejszym 

rozporządzeniu należy wymienić rodzaje 

naruszeń oraz wskazać górną granicę i 

kryteria ustalania związanych z nimi 

administracyjnych kar pieniężnych, które 

właściwy organ nadzorczy powinien 

określać indywidualnie dla każdego 

przypadku, biorąc pod uwagę wszystkie 

stosowne okoliczności danej sytuacji, z 

należytym uwzględnieniem w 

szczególności charakteru, wagi, czasu 

trwania naruszenia i jego konsekwencji, a 

także środków podjętych w celu 

zastosowania się do obowiązków 

wynikających z niniejszego rozporządzenia 

oraz w celu zapobieżenia konsekwencjom 

naruszenia bądź w celu zminimalizowania 

tych konsekwencji. Do celów ustalenia 

kary finansowej na mocy niniejszego 

rozporządzenia przedsiębiorstwo należy 

rozumieć jako przedsiębiorstwo w myśl 

art. 101 i 102 Traktatu. 

(40) Aby wzmocnić egzekwowanie 

przepisów niniejszego rozporządzenia, 

każdy organ nadzorczy powinien mieć 

prawo nakładania sankcji, w tym 

administracyjnych kar pieniężnych, za 

wszelkie naruszenia niniejszego 

rozporządzenia, w uzupełnieniu lub 

zamiast innych właściwych środków 

wynikających z niniejszego 

rozporządzenia. W niniejszym 

rozporządzeniu należy wymienić rodzaje 

naruszeń oraz wskazać górną granicę i 

kryteria ustalania związanych z nimi 

administracyjnych kar pieniężnych, które 

właściwy organ nadzorczy powinien 

określać indywidualnie dla każdego 

przypadku, biorąc pod uwagę wszystkie 

stosowne okoliczności danej sytuacji, z 

należytym uwzględnieniem w 

szczególności charakteru, wagi, czasu 

trwania naruszenia i jego konsekwencji, a 

także środków podjętych w celu 

zastosowania się do obowiązków 

wynikających z niniejszego rozporządzenia 

oraz w celu zapobieżenia konsekwencjom 

naruszenia bądź w celu zminimalizowania 

tych konsekwencji. Do celów ustalenia 

kary finansowej na mocy niniejszego 

rozporządzenia przedsiębiorstwo należy 

rozumieć jako przedsiębiorstwo w myśl 

art. 101 i 102 Traktatu. Należy unikać 

podwójnych sankcji, za to samo działanie 

lub zaniechanie działania, wynikających z 

naruszenia niniejszego rozporządzenia 

oraz rozporządzenia (UE) 2016/679. 
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Poprawka  25 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 41 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(41) Aby spełnić cele niniejszego 

rozporządzenia, mianowicie chronić 

podstawowe prawa i wolności osób 

fizycznych, w szczególności prawo do 

ochrony danych osobowych, oraz zapewnić 

swobodny przepływ danych osobowych w 

Unii, należy przekazać Komisji 

uprawnienia do przyjmowania aktów 

zgodnie z art. 290 Traktatu celem 

uzupełniania niniejszego rozporządzenia. 

W szczególności należy przyjmować akty 

delegowane odnoszące się do informacji, 

jakie mają być przedstawiane, w tym 

poprzez standardowe znaki graficzne, w 

celu zapewnienia widocznego i czytelnego 

przedstawienia zbioru informacji 

wysyłanych przez urządzenie końcowe, 

celu takiego działania, osoby 

odpowiedzialnej oraz wszelkich działań, 

jakie użytkownik końcowy urządzenia 

końcowego może podjąć, aby ograniczyć 

takie gromadzenie. Akty delegowane są 

również konieczne, aby określić kod 

służący identyfikacji połączeń 

wykonywanych w ramach marketingu 

bezpośredniego, w tym połączeń 

wykonywanych przez zautomatyzowane 

systemy wywoływania i łączności. 

Szczególnie ważne jest, aby Komisja 

prowadziła odpowiednie konsultacje i aby 

odbywały się one zgodnie z zasadami 

określonymi w Porozumieniu 

międzyinstytucjonalnym z dnia 13 

kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego 

stanowienia prawa25. W szczególności, aby 

zapewnić udział na równych zasadach 

Parlamentu Europejskiego i Rady w 

przygotowaniu aktów delegowanych, 

instytucje te otrzymują wszelkie 

dokumenty w tym samym czasie co 

eksperci państw członkowskich, a eksperci 

tych instytucji mogą systematycznie brać 

(41) Aby zapewnić jednolite warunki 

wdrażania niniejszego rozporządzenia, 

należy powierzyć Komisji uprawnienia 

wykonawcze, tak jak to przewiduje 

niniejsze rozporządzenie. Uprawnienia te 

powinny być wykonywane zgodnie z 

rozporządzeniem (UE) nr 182/2011. 



 

AD\1136169PL.docx 31/55 PE604.857v03-00 

 PL 

udział w posiedzeniach grup ekspertów 

Komisji zajmujących się przygotowaniem 

aktów delegowanych. Ponadto aby 

zapewnić jednolite warunki wdrażania 

niniejszego rozporządzenia, należy 

powierzyć Komisji uprawnienia 

wykonawcze, tak jak to przewiduje 

niniejsze rozporządzenie. Uprawnienia te 

powinny być wykonywane zgodnie z 

rozporządzeniem (UE) nr 182/2011. 

_________________  

25Porozumienie międzyinstytucjonalne 

pomiędzy Parlamentem Europejskim, 

Radą Unii Europejskiej i Komisją 

Europejską z dnia 13 kwietnia 2016 r. w 

sprawie lepszego stanowienia prawa 

(Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1–14). 

 

 

Poprawka  26 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 43 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(43) Należy uchylić dyrektywę 

2002/58/WE, 

(43) Należy uchylić dyrektywę 

2002/58/WE oraz rozporządzenie Komisji 

(UE) 611/20131a. 

 _____________ 

 1a Rozporządzenie Komisji (UE) 611/2013 

z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie 

środków mających zastosowanie przy 

powiadamianiu o przypadkach naruszenia 

danych osobowych, na mocy dyrektywy 

2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i 

Rady o prywatności i łączności 

elektronicznej (Dz.U. L 173 z 26.6.2013, s. 

2).  

Uzasadnienie 

Rozporządzenie Komisji (UE) 611/2013 określające szczególne zasady dotyczące 

powiadamiania o przypadkach naruszenia powinno zostać uchylone, ponieważ jego podstawa 

prawna, dyrektywa 2002/58/WE, zostanie uchylona, a do powiadamiania o naruszeniach 

będzie stosowane ogólne rozporządzenie o ochronie danych. 
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Poprawka  27 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Niniejsze rozporządzenie zapewnia 

swobodny przepływ danych pochodzących 

z łączności elektronicznej i usług łączności 

elektronicznej w obrębie Unii, który to 

przepływ nie będzie ani ograniczany, ani 

zakazywany ze względów związanych z 

poszanowaniem życia prywatnego i 

komunikowania się osób fizycznych i 

prawnych oraz ochroną osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych 

osobowych. 

2. Niniejsze rozporządzenie zapewnia, 

zgodnie z rozporządzeniem (UE) 

2016/679, swobodny przepływ danych 

pochodzących z łączności elektronicznej i 

usług łączności elektronicznej w obrębie 

Unii. 

 

Poprawka  28 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Przepisy niniejszego 

rozporządzenia uszczegóławiają i 

uzupełniają rozporządzenie (UE) 2016/679 

poprzez określenie konkretnych zasad do 

celów wspomnianych w ust. 1 i 2. 

3. Przepisy niniejszego 

rozporządzenia uszczegóławiają i 

uzupełniają rozporządzenie (UE) 2016/679 

poprzez określenie konkretnych zasad do 

celów wspomnianych w ust. 1 i 2. 

Rozporządzenie (UE) 2016/679 stosuje się 

do wszystkich spraw dotyczących ochrony 

podstawowych praw i wolności, które nie 

są szczegółowo objęte przepisami 

niniejszego rozporządzenia, włączając 

zobowiązania nałożone na kontrolera oraz 

prawa jednostek. 

 

Poprawka  29 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Niniejsze rozporządzenie ma 1. Niniejsze rozporządzenie ma 
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zastosowanie do przetwarzania danych 

pochodzących z łączności elektronicznej 

prowadzonej w związku ze świadczeniem 

usług łączności elektronicznej i 

korzystaniem z tych usług oraz do 

informacji związanych z urządzeniem 

końcowym użytkowników końcowych. 

zastosowanie do przetwarzania danych 

pochodzących z łączności elektronicznej 

prowadzonej w związku ze świadczeniem 

usług łączności elektronicznej i 

korzystaniem z tych usług. 

 

Poprawka  30 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Jeżeli dostawca usług łączności 

elektronicznej nie ma siedziby w Unii, 

powołuje na piśmie swojego 

przedstawiciela w Unii. 

2. Jeżeli dostawca usług łączności 

elektronicznej nie ma siedziby w Unii, 

strona określona zgodnie z art. 27 

rozporządzenia (UE) 2016/679 występuje 

jako jego przedstawiciel w Unii. 

 

Poprawka  31 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Przedstawiciel zostaje ustanowiony 

w jednym z państw członkowskich, w 

którym znajdują się użytkownicy końcowi 

takich usług łączności elektronicznej. 

skreśla się 

 

Poprawka  32 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Dane pochodzące z łączności 

elektronicznej są poufne. Wszelka 

ingerencja w dane pochodzące z łączności 

elektronicznej, taka jak słuchanie, 

podsłuchiwanie, przechowywanie, 

monitorowanie, skanowanie lub innego 

Dane pochodzące z łączności 

elektronicznej są poufne. Wszelka 

ingerencja podczas przesyłu w dane 

pochodzące z łączności elektronicznej, taka 

jak słuchanie, podsłuchiwanie, 

przechowywanie lub innego rodzaju 
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rodzaju przechwytywanie, nadzorowanie 

lub przetwarzanie danych pochodzących z 

łączności elektronicznej przez osoby inne 

niż użytkownicy końcowi, jest zakazana, z 

wyjątkiem sytuacji dozwolonych 

niniejszym rozporządzeniem. 

przechwytywanie, lub nadzorowanie 

danych pochodzących z łączności 

elektronicznej przez osoby inne niż 

nadawca lub zamierzeni odbiorcy, jest 

zakazana, z wyjątkiem sytuacji 

dozwolonych niniejszym rozporządzeniem.  

 

Poprawka  33 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – nagłówek 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Dozwolone przetwarzanie danych 

pochodzących z łączności elektronicznej 

Zgodne z prawem przetwarzanie danych 

pochodzących z łączności elektronicznej 

 

Poprawka  34 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Dostawcy sieci i usług łączności 

elektronicznej mogą przetwarzać dane 

pochodzące z łączności elektronicznej, 

jeżeli: 

1. Dostawcy publicznych sieci 

łączności elektronicznej i publicznie 

dostępnych usług łączności elektronicznej 

mogą przetwarzać dane pochodzące z 

łączności elektronicznej, jeżeli: 

a) jest to konieczne do realizacji 

przesyłu komunikatu – przez okres 

konieczny do realizacji takiego celu; lub 

a) ze względów technicznych jest to 

konieczne do realizacji przesyłu 

komunikatu – przez okres konieczny do 

realizacji takiego celu; lub  

b) jest to konieczne w celu utrzymania 

lub przywrócenia bezpieczeństwa sieci i 

usług łączności elektronicznej lub 

wykrycia usterek technicznych lub błędów 

w przesyłaniu komunikatów 

elektronicznych – przez okres konieczny 

do realizacji takiego celu. 

b) ze względów technicznych jest to 

konieczne w celu utrzymania lub 

przywrócenia dostępności, integralności, 

bezpieczeństwa i poufności powiązanych 

sieci lub usług łączności elektronicznej, 

bądź w celu wykrycia usterek technicznych 

lub błędów w przesyłaniu komunikatów 

elektronicznych czy położenia kresu 

oszustwom w ramach danej usługi – przez 

okres konieczny do realizacji takiego celu; 
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Poprawka  35 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – ustęp 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Dane pochodzące z łączności 

elektronicznej, które są generowane w 

ramach usługi łączności elektronicznej 

zaprojektowanej w szczególności dla 

dzieci lub bezpośrednio do nich 

skierowanej, nie mogą być 

wykorzystywane do celów związanych z 

profilowaniem lub ukierunkowaną 

reklamą behawioralną.  

 

Poprawka  36 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Dostawcy usług łączności 

elektronicznej mogą przetwarzać metadane 

pochodzące z łączności elektronicznej, 

jeżeli: 

2. Dostawcy sieci i usług łączności 

elektronicznej mogą przetwarzać metadane 

pochodzące z łączności elektronicznej, 

jeżeli: 

a) jest to konieczne do spełnienia 

obowiązkowych wymogów dotyczących 

jakości usług wynikających z [dyrektywy 

ustanawiającej Europejski kodeks 

łączności elektronicznej] lub 

rozporządzenia (UE) 2015/212028 – przez 

okres konieczny do realizacji takiego celu; 

lub 

a) jest to konieczne do celów 

związanych z jakością usług, w tym 
wymogów dotyczących zarządzania siecią 

i jakości usług wynikających z [dyrektywy 

ustanawiającej Europejski kodeks 

łączności elektronicznej] lub 

rozporządzenia (UE) 2015/212028 – przez 

okres konieczny do realizacji takiego celu; 

lub 

b) jest to konieczne w celu naliczania 

opłat, obliczania płatności 

międzyoperatorskich, wykrywania lub 

powstrzymywania oszustw lub nadużyć w 

zakresie usług łączności elektronicznej lub 

abonamentu na te usługi; lub 

b) jest to konieczne w celu naliczania 

opłat, obliczania płatności 

międzyoperatorskich, wykrywania lub 

powstrzymywania oszustw lub nadużyć w 

zakresie usług łączności elektronicznej lub 

abonamentu na te usługi; lub 

 ba) dalsze przetwarzanie metadanych 

w innym określonym celu jest zgodne z 

celem, do którego te dane zostały 

pierwotnie zebrane, i podlega konkretnym 
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zabezpieczeniom, w szczególności 

pseudonimizacji, jak określono w art. 6 

ust. 4 rozporządzenia (UE) 2016/679; 

c) użytkownik końcowy, którego to 

dotyczy, wyraził zgodę na przetwarzanie 

jego metadanych komunikacyjnych dla 

jednego celu lub dla kilku celów, w tym 

dla celu świadczenia konkretnych usług na 

rzecz takiego użytkownika końcowego, 

pod warunkiem, że ten cel lub te cele nie 

mogłyby być zrealizowane przez 

przetwarzanie informacji poddanych 

anonimizacji. 

c) użytkownik końcowy, którego to 

dotyczy, wyraził zgodę na przetwarzanie 

jego metadanych komunikacyjnych dla 

jednego celu lub dla kilku celów, w tym 

dla celu świadczenia konkretnych usług na 

rzecz takiego użytkownika końcowego, 

pod warunkiem, że ten cel lub te cele nie 

mogłyby być zrealizowane przez 

przetwarzanie informacji poddanych 

anonimizacji. 

__________________ __________________ 

28 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 z 

dnia 25 listopada 2015 r. ustanawiające 

środki dotyczące dostępu do otwartego 

internetu oraz zmieniające dyrektywę 

2002/22/WE w sprawie usługi 

powszechnej i związanych z sieciami i 

usługami łączności elektronicznej praw 

użytkowników, a także rozporządzenie 

(UE) nr 531/2012 w sprawie roamingu w 

publicznych sieciach łączności ruchomej 

wewnątrz Unii (Dz.U. L 310 z 26.11.2015, 

s. 1–18). 

28 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 z 

dnia 25 listopada 2015 r. ustanawiające 

środki dotyczące dostępu do otwartego 

internetu oraz zmieniające dyrektywę 

2002/22/WE w sprawie usługi 

powszechnej i związanych z sieciami i 

usługami łączności elektronicznej praw 

użytkowników, a także rozporządzenie 

(UE) nr 531/2012 w sprawie roamingu w 

publicznych sieciach łączności ruchomej 

wewnątrz Unii (Dz.U. L 310 z 26.11.2015, 

s. 1–18). 

 

Poprawka  37 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Dostawcy usług łączności 

elektronicznej mogą przetwarzać treść 

łączności elektronicznej wyłącznie 

3. Dostawcy usług łączności 

elektronicznej mogą przetwarzać treść 

łączności elektronicznej 

a) w celu świadczenia konkretnej 

usługi na rzecz użytkownika końcowego, 

jeżeli dany użytkownik końcowy lub dani 

użytkownicy końcowi wyrazili zgodę na 

przetwarzanie treści ich łączności 

elektronicznej i usługa ta nie może być 

świadczona bez przetwarzania tej treści; 

a) wyłącznie w celu świadczenia 

konkretnej usługi na rzecz użytkownika 

końcowego, jeżeli dany użytkownik 

końcowy lub dani użytkownicy końcowi 

wyrazili zgodę na przetwarzanie treści ich 

łączności elektronicznej i usługa ta nie 

może być świadczona bez przetwarzania 
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lub tej treści; lub 

b) jeżeli wszyscy użytkownicy 

końcowi, których to dotyczy, wyrazili 

zgodę na przetwarzanie treści ich łączności 

elektronicznej dla jednego celu lub dla 

kilku celów, które nie mogę być 

zrealizowane przez przetwarzanie 

informacji poddanych anonimizacji, a 

dostawca skonsultował się z organem 

nadzorczym. Do konsultacji z organami 

nadzorczymi stosuje się art. 36 pkt 2 i 3 

rozporządzenia (UE) 2016/679.  

b)  jeżeli użytkownicy końcowi danych 

dostawców usług wyrazili zgodę na 

przetwarzanie swoich treści łączności 

elektronicznej zgodnie z rozporządzeniem 

(UE) 2016/679; lub 

 ba) w celu świadczenia konkretnej 

usługi wprost żądanej przez użytkownika 

końcowego w trakcie wykonywania 

działalności o czysto osobistym, domowym 

lub zawodowym charakterze, jeżeli dany 

użytkownik końcowy wyraził zgodę na 

przetwarzanie treści swojej łączności 

elektronicznej, a usługa ta nie może być 

świadczona bez przetwarzania tej treści; 

 

Poprawka  38 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Nie naruszając przepisów art. 6 ust. 

1 lit. b) oraz art. 6 ust. 3 lit. a) i b) 

dostawca usługi łączności elektronicznej 

usuwa treść łączności elektronicznej lub 

dokonuje anonimizacji danych po 

otrzymaniu treści łączności elektronicznej 

przez docelowego odbiorcę lub 

docelowych odbiorców. Dane te mogą być 

zapisywane lub przechowywane przez 

użytkowników końcowych lub przez osoby 

trzecie, którym powierzono ich 

zapisywanie, przechowywanie lub 

przetwarzanie w innych sposób, zgodnie z 

rozporządzeniem (UE) 2016/679. 

1. Nie naruszając przepisów art. 6 ust. 

1 lit. b) oraz art. 6 ust. 3 lit. a), aa) i b) 

dostawca usługi łączności elektronicznej 

usuwa treść łączności elektronicznej lub 

dokonuje anonimizacji danych po 

otrzymaniu treści łączności elektronicznej 

przez docelowego odbiorcę lub 

docelowych odbiorców. Dane te mogą być 

zapisywane lub przechowywane przez 

użytkowników końcowych lub przez 

konkretną stronę – mogącą być dostawcą 

usług łączności elektronicznej – której 

użytkownik końcowy powierzył ich 

zapisywanie, przechowywanie lub 

przetwarzanie w inny sposób, zgodnie z 

rozporządzeniem (UE) 2016/679. 

Użytkownik końcowy może, jeśli zachodzi 

taka konieczność, dalej przetwarzać treść 



 

PE604.857v03-00 38/55 AD\1136169PL.docx 

PL 

zgodnie z rozporządzeniem (UE) 

2016/679.  

 

Poprawka  39 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Nie naruszając przepisów art. 6 ust. 

1 lit. b) oraz art. 6 ust. 2 lit. a) i c) 

dostawca usługi łączności elektronicznej 

usuwa metadane pochodzące z łączności 

elektronicznej lub dokonuje anonimizacji 

danych, gdy nie są już one potrzebne dla 

celów przesyłu komunikatu. 

2. Nie naruszając przepisów art. 6 ust. 

1 lit. b) oraz art. 6 ust. 2 lit. a) i c) 

dostawca usługi łączności elektronicznej 

usuwa metadane pochodzące z łączności 

elektronicznej lub dokonuje anonimizacji 

lub pseudonimizacji danych, gdy nie są już 

one potrzebne dla celów przesyłu 

komunikatu. 

 

Poprawka  40 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Korzystanie z możliwości 

urządzenia końcowego do przetwarzania i 

przechowywania oraz gromadzenie 

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. Korzystanie z możliwości 

urządzenia końcowego do przetwarzania i 

przechowywania oraz gromadzenie danych 

osobowych 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: 

a) jest to konieczne jedynie w celu 

dokonania transmisji komunikatu 

elektronicznego za pośrednictwem sieci 

łączności elektronicznej; lub 

a) ze względów technicznych jest to 

konieczne jedynie w celu dokonania 

transmisji komunikatu elektronicznego za 

pośrednictwem sieci łączności 

elektronicznej; lub 

b) użytkownik końcowy wyraził na to 

zgodę; lub 

b) użytkownik końcowy wyraził na to 

zgodę; lub 

c) jest to konieczne do świadczenia 

usługi społeczeństwa informacyjnego 

c) jest to konieczne do świadczenia 

usługi żądanej przez użytkownika 
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żądanej przez użytkownika końcowego; 

lub 

końcowego, w szczególności w celu 

ochrony integralności usługi 

społeczeństwa informacyjnego, jej 

bezpieczeństwa lub dostępu do niej, lub na 

potrzeby środków zapobiegających 

nieuprawnionemu dostępowi do tej usługi 

społeczeństwa informacyjnego lub 

korzystaniu z niej, zgodnie z regulaminem 

udostępniania usługi użytkownikowi 

końcowemu; lub 

d) 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. 

d) jeżeli jest to konieczne w celu 

pomiaru liczby odbiorców, pod warunkiem 

że pomiar taki jest wykonywany przez 

dostawcę usługi społeczeństwa 

informacyjnego żądanej przez użytkownika 

końcowego lub w imieniu tego dostawcy, 

w tym pomiaru wskaźników wykorzystania 

usług społeczeństwa informacyjnego, aby 

naliczyć należną opłatę, pod warunkiem 

że taki pomiar liczby odbiorców nie ma 

negatywnego wpływu na prawa 

podstawowe użytkowników końcowych lub 

jest konieczny w celu uzyskania 

informacji na temat jakości lub 

skuteczności technicznej dostarczonej 

usługi społeczeństwa informacyjnego i nie 

ma wpływu lub ma niewielki wpływ na 

prywatność danego użytkownika 

końcowego. Jeżeli pomiar liczby 

odbiorców odbywa się w imieniu dostawcy 

usług społeczeństwa informacyjnego, 

zgromadzone dane są przetwarzane 

wyłącznie dla tego dostawcy i 

przechowywane oddzielnie od danych 

zgromadzonych w trakcie pomiaru liczby 

odbiorców w imieniu innych dostawców; 

lub 

 da) jest to konieczne w celu ochrony 

prywatności i bezpieczeństwa użytkownika 

końcowego lub ochrony poufności, 

integralności, dostępności i 

autentyczności urządzenia końcowego. 

 

Poprawka  41 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 2 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Gromadzenie informacji 

wysyłanych przez urządzenie końcowe w 

celu umożliwienia podłączenia go do 

innego urządzenia lub do sprzętu 

sieciowego jest zakazane, z wyjątkiem 

sytuacji, w której: 

2. Gromadzenie informacji 

wysyłanych przez urządzenie końcowe w 

celu umożliwienia podłączenia go do 

innego urządzenia lub do sprzętu 

sieciowego jest zakazane, z wyjątkiem 

sytuacji, w której: 

a) wykonuje się to wyłącznie przez 

czas niezbędny do ustanowienia połączenia 

i w celu jego ustanowienia; lub 

a) wykonuje się to wyłącznie przez 

czas niezbędny do ustanowienia połączenia 

żądanego przez użytkownika i jedynie w 

celu jego ustanowienia; lub 

 ab) dane są zanonimizowane, a 

zagrożenia są odpowiednio ograniczone; 

lub 

 ac) jest to konieczne do celów obliczeń 

statystycznych, które są ograniczone w 

czasie i przestrzeni do zakresu absolutnie 

niezbędnego do tego celu, a dane powinny 

być poddawane anonimizacji lub 

usuwane, gdy tylko nie są już potrzebne 

do tego celu; 

b) w miejscu gromadzenia danych 

osobowych prezentuje się jasne i wyraźne 

zawiadomienie informujące przynajmniej 

o sposobach gromadzenia, celu, osobie 

odpowiedzialnej oraz zawierające inne 

informacje wymagane na podstawie art. 13 

rozporządzenia (UE) 2016/679, jak 

również informacje o wszelkich 

działaniach, jakie może podjąć użytkownik 

końcowy urządzenia końcowego, aby 

wstrzymać lub ograniczyć do minimum 

takie gromadzenie. 

b) użytkownik końcowy wyraził zgodę 

po otrzymaniu w miejscu gromadzenia 

danych osobowych jasnego i wyraźnego 

zawiadomienia informującego 
przynajmniej o sposobach gromadzenia, 

celu, osobie odpowiedzialnej oraz 

zawierające inne informacje wymagane na 

podstawie art. 13 rozporządzenia (UE) 

2016/679, jak również informacje o 

wszelkich działaniach, jakie może podjąć 

użytkownik końcowy urządzenia 

końcowego, aby wstrzymać lub ograniczyć 

do minimum takie gromadzenie. 

Gromadzenie takich informacji jest 

uzależnione od zastosowania właściwych 

środków technicznych i organizacyjnych, 

aby zapewnić poziom bezpieczeństwa 

właściwy dla ryzyka, jak określono w art. 

32 rozporządzenia (UE) 2016/679. 

Gromadzenie takich informacji jest 

uzależnione od zastosowania właściwych 

środków technicznych i organizacyjnych, 

aby zapewnić poziom bezpieczeństwa 

właściwy dla ryzyka, jak określono w art. 

32 rozporządzenia (UE) 2016/679. 

 

Poprawka  42 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
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Artykuł 8 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Informacje przekazywane zgodnie 

z ust. 2 lit. b) można przekazywać w 

połączeniu ze standardowymi znakami 

graficznymi w celu zapewnienia 

znaczącego opisu gromadzenia w sposób 

widoczny, zrozumiały i czytelny. 

skreśla się 

 

Poprawka  43 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Komisji przysługuje prawo do 

przyjmowania aktów delegowanych 

zgodnie z art. 27 określających informacje 

przedstawiane za pomocą standardowych 

znaków graficznych oraz procedury 

ustanowienia standardowych znaków 

graficznych. 

skreśla się 

 

Poprawka  44 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 4 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 4a. W urządzeniu końcowym, które 

jest przeznaczone w szczególności do 

użytkowania przez dzieci, wprowadza się 

specjalne środki uniemożliwiające dostęp 

do pamięci i możliwości przetwarzania 

tego urządzenia w celu profilowania jego 

użytkowników lub śledzenia ich 

zachowania dla potrzeb o charakterze 

komercyjnym. 

 

Poprawka  45 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
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Artykuł 9 – ustęp 2 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. Jeżeli dostęp do usługi wymaga 

przetwarzania informacji, które nie są 

niezbędne dla świadczenia danej usługi, a 

użytkownik końcowy odmówił wyrażenia 

zgody na takie przetwarzanie, 

użytkownikowi końcowemu oferuje się 

inne możliwości sprawiedliwego i 

rozsądnego dostępu do tej usługi. 

 

Poprawka  46 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Użytkownicy końcowi, którzy 

wyrazili zgodę na przetwarzanie danych 

pochodzących z łączności elektronicznej, o 

czym mowa w art. 6 ust. 2 lit. c) oraz art. 6 

ust. 3 lit. a) i b), mają możliwość 

wycofania swojej zgody w dowolnej chwili 

zgodnie z art. 7 ust. 3 rozporządzenia (UE) 

2016/679 i przypomina im się o takiej 

możliwości co 6 miesięcy przez cały okres 

przetwarzania. 

3. Użytkownicy końcowi, którzy 

wyrazili zgodę na przetwarzanie danych 

pochodzących z łączności elektronicznej, o 

czym mowa w art. 6 ust. 2 lit. c) oraz art. 6 

ust. 3 lit. a) i b), mają możliwość 

wycofania swojej zgody w dowolnej chwili 

zgodnie z art. 7 ust. 3 rozporządzenia (UE) 

2016/679. Wycofanie zgody musi być 

równie łatwe jak jej wyrażenie. 

 

Poprawka  47 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Wprowadzane do obrotu 

oprogramowanie umożliwiające łączność 

elektroniczną, w tym wyszukiwanie i 

przedstawianie informacji w internecie, 

daje możliwość zapobiegania 

przechowywaniu informacji przez osoby 

trzecie na urządzeniu końcowym 

użytkownika końcowego lub przetwarzaniu 

przez osoby trzecie informacji 

1. Wprowadzane do obrotu 

oprogramowanie umożliwiające łączność 

elektroniczną, w tym wyszukiwanie i 

przedstawianie informacji w internecie, 

daje możliwość zapobiegania 

przechowywaniu informacji na urządzeniu 

końcowym użytkownika końcowego lub 

przetwarzaniu informacji 
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przechowywanych już na tym urządzeniu. przechowywanych już na tym urządzeniu. 

 

Poprawka  48 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Przy instalacji oprogramowania 

użytkownik końcowy jest informowany o 

ustawieniach prywatności i aby 

kontynuować instalację, musi wyrazić 

zgodę na ustawienia. 

2. Przy instalacji oprogramowania 

użytkownik końcowy jest informowany o 

ustawieniach prywatności. Ustawienia 

techniczne składają się z licznych opcji do 

wyboru przez użytkownika końcowego, w 

tym opcji zapobiegającej przechowywaniu 

informacji na urządzeniu końcowym 

użytkownika końcowego oraz 

przetwarzaniu informacji 

przechowywanych już na tym urządzeniu 

lub przez nie przetwarzanych. Ustawienia 

te są łatwo dostępne podczas korzystania z 

oprogramowania. 

 

Poprawka  49 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. W przypadku oprogramowania, 

które było już zainstalowane w dniu 25 

maja 2018 r., wymóg, o którym mowa w 

ust. 1 i 2, musi być spełniony w czasie 

pierwszej aktualizacji oprogramowania, ale 

nie później niż 25 sierpnia 2018 r. 

3. W przypadku oprogramowania, 

które było już zainstalowane w dniu 25 

maja 2018 r., wymóg, o którym mowa w 

ust. 1 i 2, musi być spełniony w czasie 

pierwszej aktualizacji oprogramowania, ale 

nie później niż rok po wejściu w życie 

niniejszego rozporządzenia. 

 

 

Poprawka  50 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 11 – ustęp 1 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Zakres zobowiązań i praw 

przewidzianych w art. 5–8 można 

ograniczyć w drodze środka legislacyjnego 

w ramach prawa Unii lub prawa 

krajowego, w sytuacji gdy takie 

ograniczenie odbywa się z poszanowaniem 

istoty podstawowych praw i wolności oraz 

gdy jest to środek konieczny, właściwy i 

proporcjonalny w demokratycznym 

społeczeństwie do zabezpieczenia jednego 

interesu publicznego lub wielu interesów 

publicznych, o których mowa w art. 23 

ust. 1 lit. a)–e) rozporządzenia (UE) 

2016/679 lub realizacji funkcji 

monitorowania, inspekcji lub regulacji w 

związku z wykonywaniem władzy 

publicznej na potrzeby takich interesów. 

1. Zakres zobowiązań i praw 

przewidzianych w art. 5–8 można 

ograniczyć w drodze środka legislacyjnego 

w ramach prawa Unii lub prawa 

krajowego, w sytuacji gdy takie 

ograniczenie odbywa się z poszanowaniem 

istoty podstawowych praw i wolności oraz 

gdy jest to środek konieczny, właściwy i 

proporcjonalny w demokratycznym 

społeczeństwie do zapewnienia 

bezpieczeństwa narodowego (tj. 

bezpieczeństwa państwa), obrony, 

bezpieczeństwa publicznego oraz do 

zapobiegania przestępczości, prowadzenia 

postępowań przygotowawczych, 

wykrywania lub ścigania czynów 

zabronionych. 

 

Poprawka  51 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 11 – ustęp 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Przepisy państw członkowskich nie 

mogą wymagać usuwania lub 

zniekształcania technicznych środków 

ochronnych, takich jak szyfrowanie na 

całej drodze przesyłu danych, ani nie 

mogą one w inny sposób określać 

charakteru takich środków w sytuacji, gdy 

środki te stosowane są bezpośrednio przez 

dostawcę sieci łączności elektronicznej, 

usługi łączności elektronicznej lub 

urządzenia końcowego. 

 

Poprawka  52 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 1 - wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 
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1. Jeżeli wyświetlanie połączenia i 

identyfikację rozmów przychodzących 

oferuje się zgodnie z art. 107 [dyrektywy 

ustanawiającej Europejski kodeks 

łączności elektronicznej] dostawcy 

publicznie dostępnych usług łączności 

interpersonalnej wykorzystujących numery 

zapewniają: 

1. Jeżeli wyświetlanie połączenia i 

identyfikację rozmów przychodzących 

oferuje się zgodnie z art. 107 [dyrektywy 

ustanawiającej Europejski kodeks 

łączności elektronicznej] dostawcy 

publicznie dostępnych usług łączności 

interpersonalnej wykorzystujących numery 

zapewniają w zależności od wykonalności 

technicznej i rentowności: 

 

Poprawka  53 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 15 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Dostawcy publicznie dostępnych 

spisów numerów uzyskują zgodę 

użytkowników końcowych, którzy są 

osobami fizycznymi, na umieszczenie ich 

danych osobowych w spisie, a przez to 

uzyskują zgodę tych użytkowników 

końcowych na włączenie ich danych jako 

kategorii danych osobowych w zakresie, w 

jakim takie dane są istotne na potrzeby 

tego spisu według dostawcy spisu. 

Dostawcy dają użytkownikom końcowym, 

którzy są osobami fizycznymi, środki 

służące weryfikowaniu, poprawianiu i 

usuwaniu takich danych. 

1. Z zastrzeżeniem prawa krajowego 

państw członkowskich dostawcy 

elektronicznych usług informacyjnych, 

komunikacyjnych i telekomunikacyjnych 

dają użytkownikom końcowym, którzy są 

osobami fizycznymi, prawo sprzeciwienia 

się włączeniu do spisu danych, które ich 

dotyczą, oraz zapewniają przejrzyste 

informacje na temat danych zawartych w 

spisie i środki służące weryfikowaniu, 

poprawianiu i usuwaniu takich danych.  

 

Poprawka  54 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 15 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Dostawcy publicznie dostępnego 

spisu numerów informują użytkowników 

końcowych będących osobami fizycznymi, 

których dane osobowe znajdują się w 

spisie, o dostępności funkcji 

przeszukiwania spisu i uzyskują zgodę 

użytkowników końcowych przed 

aktywowaniem funkcji wyszukiwania w 

2. Dostawcy publicznie dostępnego 

spisu numerów zapewniają dostępne i 

zrozumiałe informacje użytkownikom 

końcowym będącym osobami fizycznymi, 

których dane osobowe znajdują się w 

spisie, o dostępności funkcji 

przeszukiwania spisu i zapewniają 

użytkownikom końcowym możliwość 
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odniesieniu do ich danych. dezaktywacji funkcji wyszukiwania w 

odniesieniu do ich danych. 

 

Poprawka  55 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 15 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Dostawcy publicznie dostępnych 

spisów numerów zapewniają 

użytkownikom końcowym, którzy są 

osobami prawnymi, możliwość 

sprzeciwienia się włączeniu do spisu 

danych, które ich dotyczą. Dostawcy dają 

takim użytkownikom końcowym, którzy są 

osobami prawnymi, środki służące do 

weryfikowania, poprawiania i usuwania 

takich danych. 

3. Dostawcy elektronicznych usług 

informacyjnych, komunikacyjnych i 

telekomunikacyjnych zapewniają 

użytkownikom końcowym, którzy są 

osobami prawnymi, możliwość 

sprzeciwienia się włączeniu do spisu 

danych, które ich dotyczą. Dostawcy dają 

takim użytkownikom końcowym, którzy są 

osobami prawnymi, środki służące do 

weryfikowania, poprawiania, 

uaktualniania, uzupełniania i usuwania 

takich danych. Osoby fizyczne działające w 

ramach swoich obowiązków zawodowych, 

takie jak przedstawiciele wolnego zawodu, 

drobni przedsiębiorcy czy freelancerzy, 

traktuje się jak osoby prawne. 

 

Poprawka  56 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 15 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Możliwość nieuwzględniania 

użytkowników końcowych w publicznie 

dostępnych spisach numerów lub 

zweryfikowania, poprawienia bądź 

usunięcia danych, które ich dotyczą, 

oferuje się bezpłatnie. 

4. Możliwość nieuwzględniania 

użytkowników końcowych w publicznie 

dostępnych spisach numerów lub 

zweryfikowania, poprawienia, aktualizacji, 

uzupełniania bądź usunięcia danych, które 

ich dotyczą, oferuje się bezpłatnie i w 

łatwo dostępny sposób. 

 

Poprawka  57 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 15 – ustęp 4 a (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 4a. Przepisy ust. 1–4 nie mają 

zastosowania do danych i informacji, 

które są opublikowane w innych 

publicznie dostępnych źródłach, oraz do 

danych, które użytkownicy końcowi 

udostępniają sami, ani do danych 

opublikowanych w publicznie dostępnych 

spisach numerów przed wejściem w życie 

niniejszego rozporządzenia, chyba że 

użytkownicy końcowi wyrazili sprzeciw 

wobec włączenia ich danych do spisu 

numerów lub wobec dostępnych funkcji 

wyszukiwania w odniesieniu do ich 

danych zgodnie z art. 17 rozporządzenia 

(UE) 2016/679. 

 

Poprawka  58 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 16 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Jeżeli osoba fizyczna lub prawna 

otrzymuje od swojego klienta 

elektroniczne dane kontaktowe dotyczące 

poczty elektronicznej w związku ze 

sprzedażą produktu lub usługi, zgodnie z 

rozporządzeniem (UE) 2016/679, taka 

osoba fizyczna lub prawna może 

wykorzystywać te elektroniczne dane 

kontaktowe do celów marketingu 

bezpośredniego własnych podobnych 

produktów lub usług jedynie wówczas, gdy 

klienci mają jasną i wyraźną możliwość 

wyrażenia – bezpłatnie i w łatwy sposób – 

sprzeciwu wobec takiego wykorzystania 

danych. Prawo do wyrażenia sprzeciwu 

przysługuje w czasie gromadzenia danych i 

za każdym razem, gdy wysyłana jest 

wiadomość. 

2. Jeżeli osoba fizyczna lub prawna 

otrzymuje od swojego klienta 

elektroniczne dane kontaktowe dotyczące 

poczty elektronicznej w związku ze 

sprzedażą produktu lub usługi, zgodnie z 

rozporządzeniem (UE) 2016/679, taka 

osoba fizyczna lub prawna może 

wykorzystywać te elektroniczne dane 

kontaktowe do celów marketingu 

bezpośredniego własnych produktów lub 

usług jedynie wówczas, gdy klienci mają 

jasną i wyraźną możliwość wyrażenia – 

bezpłatnie i w łatwy sposób – sprzeciwu 

wobec takiego wykorzystania danych. 

Klient jest informowany o prawie do 

wyrażenia sprzeciwu oraz umożliwia się 

mu łatwe korzystanie z tego prawa w 

czasie gromadzenia danych i za każdym 

razem, gdy wysyłana jest wiadomość. 
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Poprawka  59 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 16 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Nie naruszając przepisów ust. 1 i 2 

osoba fizyczna lub prawna korzystająca z 

usług łączności elektronicznej w celach 

wykonywania połączeń w ramach 

marketingu bezpośredniego: 

3. Nie naruszając przepisów ust. 1 i 2, 

osoba fizyczna lub prawna korzystająca z 

usług łączności elektronicznej w celach 

wykonywania połączeń w ramach 

marketingu bezpośredniego podaje 

identyfikator linii, pod którą można się z 

nią skontaktować, i może podać konkretny 

kod lub prefiks umożliwiający 

rozpoznanie, że połączenie jest 

połączeniem marketingowym. 

a) podaje identyfikator linii, pod 

którą można się z nią skontaktować; lub 

 

b) podaje konkretny kod lub prefiks 

umożliwiający rozpoznanie, że połączenie 

jest połączeniem marketingowym. 

 

 

Poprawka  60 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 16 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Niezależnie od ust. 1 państwa 

członkowskie mogą przewidzieć prawem, 

że wykonywanie połączeń głosowych w 

ramach marketingu bezpośredniego do 

użytkowników końcowych, którzy są 

osobami fizycznymi, jest dozwolone 

wyłącznie w odniesieniu do użytkowników 

końcowych będących osobami fizycznymi, 

którzy nie wyrazili sprzeciwu wobec 

otrzymywania tych połączeń. 

4. Niezależnie od ust. 1 państwa 

członkowskie mogą przewidzieć prawem, 

że wykonywanie połączeń głosowych w 

ramach marketingu bezpośredniego do 

użytkowników końcowych jest dozwolone 

wyłącznie w odniesieniu do użytkowników 

końcowych, którzy nie wyrazili sprzeciwu 

wobec otrzymywania tych połączeń. 

Państwa członkowskie mogą postanowić, 

że użytkownicy końcowi mogą wyrazić 

sprzeciw wobec otrzymywania 

niezamówionych komunikatów za 

pośrednictwem krajowego rejestru osób, 

które nie chcą otrzymywać takich 

komunikatów, gwarantując w ten sposób 

również, że użytkownik musi odmówić 

zgody tylko raz. 
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Poprawka  61 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 17 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Artykuł 17 skreśla się 

Informacje o wykrytym ryzyku w zakresie 

bezpieczeństwa 

 

W przypadku szczególnego ryzyka, które 

może zagrozić bezpieczeństwu sieci lub 

usług łączności elektronicznej, dostawca 

usługi łączności elektronicznej informuje 

użytkowników końcowych o takim 

zagrożeniu, a jeżeli ryzyko występuje poza 

zakresem środków podejmowanych przez 

dostawcę usług – informuje użytkowników 

końcowych o wszelkich możliwych 

środkach zaradczych, w tym wskazuje 

prawdopodobne koszty, jakie się z tym 

wiążą. 

 

 

Poprawka  62 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 18 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Niezależny organ nadzorczy 

odpowiedzialny za monitorowanie lub 

niezależne organy nadzorcze 

odpowiedzialne za monitorowanie 

stosowania rozporządzenia (UE) 2016/679 

są również odpowiedzialne za 

monitorowanie stosowania niniejszego 

rozporządzenia. Rozdziały VI i VII 

rozporządzenia (UE) 2016/679 stosuje się 

odpowiednio. Zadania i uprawnienia 

organów nadzorczych są wykonywane w 

odniesieniu do użytkowników końcowych. 

1. Każde państwo członkowskie 

zapewnia, by za monitorowanie stosowania 

niniejszego rozporządzenia odpowiadał co 

najmniej jeden niezależny organ 

publiczny. Rozdziały VI i VII 

rozporządzenia (UE) 2016/679 stosuje się 

odpowiednio. Zadania i uprawnienia 

organów nadzorczych są wykonywane w 

odniesieniu do użytkowników końcowych. 

 

Poprawka  63 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 18 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Organ nadzorczy lub organy 

nadzorcze, o których mowa w ust. 1, 

współpracują, za każdym razem gdy jest to 

stosowne, z krajowymi organami 

regulacyjnymi ustanowionymi na 

podstawie [dyrektywy ustanawiającej 

Europejski kodeks łączności 

elektronicznej]. 

2. Każdy organ nadzorczy przyczynia 

się do spójnego stosowania niniejszego 

rozporządzenia w całej UE. W tym celu 

organ nadzorczy lub organy nadzorcze, o 

których mowa w ust. 1, współpracują, za 

każdym razem gdy jest to stosowne, z 

krajowymi organami regulacyjnymi 

ustanowionymi na podstawie [dyrektywy 

ustanawiającej Europejski kodeks 

łączności elektronicznej] oraz krajowymi 

organami odpowiedzialnymi za czuwanie 

nad stosowaniem przepisów w dziedzinie 

ochrony konsumentów (rozporządzenie 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

.../...1a). 

 __________________ 

 1a Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) .../… z dnia … 

w sprawie współpracy między organami 

krajowymi odpowiedzialnymi za 

egzekwowanie przepisów prawa w 

zakresie ochrony konsumentów i 

uchylające rozporządzenie (WE) nr 

2006/2004 (Dz.U. ...). 

Poprawka  64 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 21 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Wszelkie osoby fizyczne lub 

prawne inne niż użytkownicy końcowi, na 

które naruszenie niniejszego 

rozporządzenia miało negatywny wpływ i 

które mają uzasadniony interes w ustaniu 

lub zakazaniu domniemanych naruszeń, 

w tym dostawca usług łączności 

elektronicznej chroniący swój 

uzasadniony interes gospodarczy, ma 

prawo do wytoczenia powództwa w 

związku z takimi naruszeniami. 

skreśla się 
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Poprawka  65 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 22 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Każdy użytkownik końcowy usług 

łączności elektronicznej, który doznał 

szkody majątkowej lub niemajątkowej w 

wyniku naruszenia niniejszego 

rozporządzenia, ma prawo uzyskać 

rekompensatę od naruszyciela z tytułu 

poniesionej szkody, chyba że naruszyciel 

udowodni, że w żaden sposób nie 

odpowiada za wydarzenie stanowiące 

podstawę wystąpienia szkody zgodnie z 

art. 82 rozporządzenia (EU) 2016/679. 

skreśla się 

 

Poprawka  66 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Rozdział 6 – tytuł 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

AKTY DELEGOWANE I 

WYKONAWCZE 

AKTY WYKONAWCZE 

 

Poprawka  67 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 25 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Artykuł 25 skreśla się 

Wykonywanie przekazanych uprawnień  

1. Powierzenie Komisji uprawnień do 

przyjęcia aktów delegowanych podlega 

warunkom określonym w niniejszym 

artykule. 

 

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 

delegowanych, o których mowa w art. 8 
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ust. 4, powierza się Komisji na czas 

nieokreślony od [daty wejścia w życie 

niniejszego rozporządzenia]. 

3. Przekazanie uprawnień, o którym 

mowa w art. 8 ust. 4, może zostać w 

dowolnym momencie odwołane przez 

Parlament Europejski lub przez Radę. 

Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie 

określonych w niej uprawnień. Decyzja o 

odwołaniu staje się skuteczna od 

następnego dnia po jej opublikowaniu w 

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 

lub w określonym w tej decyzji 

późniejszym terminie. Nie wpływa ona na 

ważność jakichkolwiek już 

obowiązujących aktów delegowanych. 

 

4. Przed przyjęciem aktu delegowanego 

Komisja konsultuje się z ekspertami 

wyznaczonymi przez każde państwo 

członkowskie zgodnie z zasadami 

określonymi w Porozumieniu 

międzyinstytucjonalnym z dnia 13 

kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego 

stanowienia prawa. 

 

5. Niezwłocznie po przyjęciu aktu 

delegowanego Komisja przekazuje go 

równocześnie Parlamentowi 

Europejskiemu i Radzie. 

 

6. Akt delegowany przyjęty na podstawie 

art. 8 ust. 4 wchodzi w życie tylko 

wówczas, gdy ani Parlament Europejski, 

ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w 

terminie dwóch miesięcy od przekazania 

tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i 

Radzie, lub gdy, przed upływem tego 

terminu, zarówno Parlament Europejski, 

jak i Rada poinformowały Komisję, że nie 

wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża 

się o dwa miesiące z inicjatywy 

Parlamentu Europejskiego lub Rady. 

 

 

Poprawka  68 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 27 – ustęp 1 



 

AD\1136169PL.docx 53/55 PE604.857v03-00 

 PL 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Dyrektywa 2002/58/WE zostaje 

uchylona ze skutkiem od dnia 25 maja 

2018 r. 

1. Dyrektywa 2002/58/WE i 

rozporządzenie 611/2013 zostają uchylone 
ze skutkiem od dnia [XXX]. 
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