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        Warszawa, dn. 17 kwietnia 2019 r. 

 

 

Pan 

Marek Zagórski 

Minister Cyfryzacji 

 

 

 

Szanowny Panie Ministrze, 

 

Działając w imieniu Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska zrzeszającego 

ponad 250 firm członkowskich, wśród których znajdują się m.in. największe portale internetowe, 

sieci reklamowe, domy mediowe i agencje interaktywne, pragnę wyrazić poparcie dla 

stanowiska Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) do ustawy wdrażającej RODO w 

zakresie zmian do ustawy prawo telekomunikacyjne i ustawy o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną, które zostało przekazane Ministerstwu Cyfryzacji w dniu 16.04.2019 r. (sygn. 

pisma PIIT 667/19). 

Istotą i celem ustawy wdrażającej RODO jest dostosowanie polskiego porządku prawnego 

do RODO poprzez m.in. usunięcie z obowiązujących ustaw przepisów, które są sprzeczne lub 

zbędne z punktu widzenia RODO. Ww. ustawa wdrażająca dokonała zmian m.in. w akcie 

szczególnie istotnym z punktu widzenia funkcjonowania rynku internetowego, tj. ustawie  

o świadczeniu usług drogą elektroniczną (uśude). 

Przyjęty przez Radę Ministrów projekt zakładał wykreślenie ust. 1-4 z art. 18 uśude dot. 

przetwarzania danych osobowych w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną. 

Następnie w toku prac sejmowych zmieniono podejście dot. ww. wykreślenia i wprowadzono – 

zgodnie z przekazanymi nam informacjami – redakcyjne zmiany do ww. przepisów. Niestety 

ww. zmiany zostały dokonane na tak późnym etapie prac, że merytoryczne odniesienie się do 

nich, z uwagi na dynamikę procesu legislacyjnego, było praktycznie niemożliwe.  

W ocenie członków IAB Polska pozostawienie art. 18 ust. 1-4 uśude w przyjętym finalnie 

brzmieniu rodzi dla przedsiębiorców z branży internetowej problemy interpretacyjne, w tym brak 

pewności prawa co do podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych w związku ze 

świadczeniem usług drogą elektroniczną. 
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W 2018 r. przedsiębiorcy podjęli działania mające na celu dostosowanie ich działalności do 

wymogów RODO w oparciu o dostępny wówczas projekt rządowy ustawy wdrażającej 

przewidujący wykreślenie art. 18 ust. 1-4 uśude i w takiej rzeczywistości od niemal roku 

funkcjonują. Zmiany wprowadzone w uśude ustawą wdrażającą RODO mogą oznaczać 

konieczność przeprowadzenia ponownie procesu dostosowania praktyki biznesowej do 

wymogów uśude, który oczywiście będzie się wiązał z dodatkowymi kosztami.  

Uważamy, że wszelkie zmiany wprowadzone do uśude w związku z koniecznością 

wdrożenia RODO do polskiego porządku prawnego nie powinny wykraczać poza cel 

dostosowawczy i nie powinny kreować dodatkowych obowiązków, które z RODO wprost nie 

wynikają. Ograniczenie podstaw prawnych przetwarzania danych bez uwzględnienia 

przewidzianej w RODO „elastyczności”, będącej istotnym elementem tejże regulacji utrudnia 

prowadzenie biznesu oraz oferowanie nowoczesnych i konkurencyjnych usług on-line. 

Być może finalizacja negocjacji nad projektem rozporządzenia ePrivacy trwających obecnie 

na szczeblu UE wymusi wprowadzenie zmian w uśude, niemniej jednak w chwili obecnej stan 

negocjacji nie pozwala na jednoznaczne sformułowanie nowych obowiązków i w związku z tym 

nie powinny one być w chwili obecnej wprowadzone do prawa polskiego. 

W związku z powyższymi wątpliwościami, będziemy wdzięczni za umożliwienie IAB Polska 

wzięcia udziału w spotkaniu z przedstawicielami Ministerstwa i zainteresowanymi kwestią 

izbami i organizacjami, celem szczegółowego omówienia skutków wejścia w życie ustawy 

wdrażającej RODO w obecnym kształcie i rozważenia dalszych działań o charakterze 

informacyjnym i legislacyjnym, które mogłyby pomóc przedsiębiorcom z branży internetowej 

funkcjonować w sposób zgodny z RODO. 

 

Z poważaniem, 

  

Włodzimierz Schmidt 

Prezes Zarządu 

    


