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E-mail z informacją handlową: 

 

Zgodnie z art. 10 ust. o świadczeniu usług drogą elektroniczną: 

 

1. „Zakazane jest przesyłanie niezamówionej informacji handlowej skierowanej 

do oznaczonego odbiorcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w 

szczególności poczty elektronicznej.  

 

2. Informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli odbiorca wyraził zgodę 

na otrzymywanie takiej informacji, w szczególności udostępnił w tym celu 

identyfikujący go adres elektroniczny”. 

 

E-mail z reklamą: 

 

art. 172 ust. Prawo Telekomunikacyjne: 

 

„Zakazane jest używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i 

automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, 

chyba że abonent lub użytkownik końcowy uprzednio wyraził na to zgodę“.  

 

E-mail po zakończeniu współpracy z bankiem: 

 

Zgodnie z art. 23 ust. o ochronie danych osobowych: 

 

1. „Przetwarzanie danych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy:  

 

1) osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie 

dotyczących jej danych“; 

 

z art. 19 ust. o świadczeniu usług drogą elektroniczną:  

 

„Usługodawca nie może przetwarzać danych osobowych usługobiorcy po 

zakończeniu korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną“. 

 

Kary za wysłanie e-maila bez zgody: 

 

1. Zgodnie z art. 10 ust. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (dotyczy 

niezamówionej informacji handlowej): 

 

„Działanie, o którym mowa w ust. l, stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w 

rozumieniu przepisów ustawy, o której mowa w art. 9 ust. 3 pkt l“. (mowa o 
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ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji) 

 

2. Zgodnie z art. 24 tej samej ustawy: 

 

„Kto przesyła za pomocą środków komunikacji elektronicznej niezamówione 

informacje handlowe, podlega karze grzywny.  

 

3. Zgodnie z art. 49 ust. o ochronie danych osobowych: 

 

„Kto przetwarza w zbiorze dane osobowe, choć ich przetwarzanie nie jest 

dopuszczalne albo do których przetwarzania nie jest uprawniony, podlega 

grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.“  

 

4. Zgodnie z art. 210 ust. Prawo telekomunikacyjne (dotyczy zgody na marketing 

bezpośredni): 

 

„Karę pieniężną, o której mowa w art. 209 ust. 1, nakłada Prezes UKE, w 

drodze decyzji, w wysokości do 3% przychodu ukaranego podmiotu, 

osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


