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Warszawa, 13 października 2017 r. 

 

 

STANOWISKO 

ZWIĄZKU PRACODAWCÓW BRANŻY INTERNETOWEJ INTERACTIVE ADVERTISING 

BUREAU (IAB POLSKA) W/S DOSTOSOWANIA PRZEPISÓW PRAWA POLSKIEGO DO 

OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH 

 

 

 

Szanowni Państwo,  

 

W związku z opublikowaniem w dniu 14 września 2017 r. przez Ministra Cyfryzacji 

nowych projektów ustaw: ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy - przepisy 

wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych, które mają na celu ustanowienie 

odpowiednich przepisów wdrażających 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 (dalej jako RODO), Związek Pracodawców Branży 

Interaktywnej Interactive Advertising Bureau (IAB Polska) pragnie przedstawić uwagi do 

projektowanych przepisów. 

 

Na wstępie IAB Polska pragnie podkreślić, iż z aprobatą przyjmuje uchylenie 

przepisów rozdziału IV ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219; dalej jako „uśude”). IAB Polska podziela pogląd 

Ministra Cyfryzacji, że RODO swoim zakresem podmiotowym i przedmiotowym obejmuje 

przetwarzanie danych osobowych związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną 

(regulowanych treścią uśude) i nie ma podstaw do pozostawienia odrębnego reżimu 

prawnego odnoszącego się do przetwarzania danych osobowych w usługach społeczeństwa 

informacyjnego. 

 

IAB Polska pragnie przedstawić uwagi do najważniejszych dla branży internetowej 

projektowanych przepisów opublikowanych w dniu 14 września 2017 r (uwagi zostały 

przedstawione w kolejności od najważniejszych do najmniej istotnych z punktu widzenia 
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branży internetowej). Ostatnia część stanowiska (pkt 11 - 16) dotyczy kwestii mających 

znaczenie dla każdego przedsiębiorcy będącego administratorem danych lub podmiotem 

przetwarzającym. 

 

[ Propozycja zmiany art. 174 Prawa Telekomunikacyjnego ] 

1. W projekcie ustawy - przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych 

znalazła się zmiana art. 174 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 

(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1489 z późn. zm.; dalej jako „pr.tel.” lub „Prawo 

Telekomunikacyjne”). Projektowany przepis może mieć negatywne skutki dla branży 

internetowej i reklamowej. W myśl proponowanego art. 174 pr.tel. „Do uzyskania zgody 

abonenta lub użytkownika końcowego zastosowanie mają przepisy o ochronie danych 

osobowych.” Nowy przepis będzie regulował warunki udzielenia zgody przez abonenta 

lub użytkownika końcowego, o której mowa w Prawie Telekomunikacyjnym, a więc w 

szczególności zgodę na przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do 

informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta 

lub użytkownika końcowego (zgodę na cookies), o której mowa w art. 173 ust. 1 pkt 2) 

pr.tel. (cyt. przepisu „przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji 

już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub 

użytkownika końcowego jest dozwolone, pod warunkiem że (…) abonent lub użytkownik 

końcowy (…) wyrazi na to zgodę”).  W konsekwencji zgoda na cookies będzie zgodą, o 

której mowa w art. 4 pkt 11 RODO oraz art. 7 RODO. 

2. Należy zauważyć, że ww. propozycja art. 174 pr.tel. może stać w sprzeczności z 

art. 95 RODO oraz motywem 173 Preambuły RODO, które zakazują nakładania 

dodatkowych obowiązków na usługodawców w zakresie w jakim te obowiązki 

wynikają z dyrektywy 2002/58/WE. Zgodnie z art. 95 RODO: „niniejsze rozporządzenie 

nie nakłada dodatkowych obowiązków na osoby fizyczne ani prawne co do przetwarzania 

w związku ze świadczeniem ogólnodostępnych usług łączności elektronicznej w 

publicznych sieciach łączności w Unii w sprawach, w których podmioty te podlegają 

szczegółowym obowiązkom mającym ten sam cel określonym w dyrektywie 

2002/58/WE.” Przepis ten został uszczegółowiony w motywie 173 Preambuły RODO: 

„niniejsze rozporządzenie powinno mieć zastosowanie do wszystkich tych kwestii 

dotyczących ochrony podstawowych praw i wolności w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych, które nie podlegają szczególnym obowiązkom mającym ten sam cel 

określonym w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/58/WE (18), w tym 
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obowiązkom nałożonym na administratora oraz prawom osób fizycznych. Aby 

doprecyzować związek między niniejszym rozporządzeniem a dyrektywą 2002/58/WE, 

dyrektywę tę należy odpowiednio zmienić. Gdy niniejsze rozporządzenie zostanie 

przyjęte, dyrektywa 2002/58/WE powinna zostać poddana przeglądowi, w szczególności 

w celu zapewnienia jej spójności z niniejszym rozporządzeniem,” Dnia 10 stycznia 

2017 r. Komisja Europejska opublikowała projekt rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady w sprawie poszanowania życia prywatnego oraz ochrony danych 

osobowych w łączności elektronicznej i uchylające dyrektywę 2002/58/WE 

(rozporządzenie w sprawie prywatności i łączności elektronicznej; dalej jako 

„rozporządzenie ePrivacy”). Rozporządzenie ePrivacy swoim zakresem obejmie 

kwestię zgody z art. 174 oraz art. 173 ust. 1 pkt 2) pr.tel., dlatego też przed przyjęciem 

tego rozporządzenia zgoda z Prawa Telekomunikacyjnego nie powinna być 

przedmiotem regulacji ustawowych. Zgoda na korzystanie z możliwości urządzenia 

końcowego do przetwarzania i przechowywania oraz gromadzenia informacji z 

urządzenia końcowego jest obecnie przedmiotem licznych dyskusji i prac legislacyjnych 

w organach UE i nie ma pewności jaka będzie ostateczna treść tych przepisów. 

Propozycja Ministra Cyfryzacji wyprzedza rozporządzenie ePrivacy, co osłabia pozycję 

polskich usługodawców na tle usługodawców z innych państw członkowskich. 

3. Należy także zwrócić uwagę na kompromis, który został osiągnięty w sprawie zgody na 

przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w 

telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego 

(zgoda na cookies) na gruncie Prawa Telekomunikacyjnego. W art. 173 Prawa 

Telekomunikacyjnego wprowadzono (w ust. 2) normę prawną, zgodnie z którą „abonent 

lub użytkownik końcowy może wyrazić zgodę, o której mowa w ust. 1 pkt 2, za pomocą 

ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego 

telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi”. Rozwiązanie to 

odczytywać należy jako element pewnego „złagodzenia” rygoryzmu regulacji art. 5 ust. 3 

dyrektywy 2002/58/WE. Przepis ten (art. 173 ust. 2 pr.tel.) jest szeroko wykorzystywany 

w praktyce zbierania plików cookies. Usługodawca nie prosi każdego nowego 

użytkownika o wyrażenie zgody na zbieranie plików cookies, a jedynie informuje o tym, 

że takie operacje mają miejsce i użytkownik samodzielnie może odpowiednio zmienić 

ustawienia przeglądarki internetowej. Wyrażenie zgody „za pomocą ustawień 

oprogramowania (…) lub konfiguracji usługi” możliwe jest również w sytuacji braku 

aktywności ze strony abonenta (użytkownika końcowego). Możliwość taką ograniczyć 
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należy jednak wyłącznie do sytuacji, gdy abonent (użytkownik końcowy) – po uprzednim 

otrzymaniu wymaganych informacji (art. 173 ust. 1 pkt 1 pr.tel.) – podejmuje decyzję o 

pozostawieniu domyślnych ustawień oprogramowania lub usługi, które oznaczają 

akceptację dla przechowywania informacji w urządzeniu końcowym abonenta 

(użytkownika końcowego). Mając na uwadze powyższe, zmiana art. 174 pr.tel. może 

wprowadzić rewolucję w zakresie zbierania plików cookies (która będzie wyprzedzała 

rozporządzenie ePrivacy), a także w znaczący sposób zmniejszyć konkurencyjność 

polskiej gospodarki (konkurencyjność usługodawców z Polski).  

4. Obecne brzmienie art. 174 pr.tel. nie odwołuje się wprost do przepisów o ochronie 

danych osobowych, a jedynie wskazuje warunki jakie powinna spełnić zgoda: „jeżeli 

przepisy ustawy wymagają wyrażenia zgody przez abonenta lub użytkownika 

końcowego, zgoda ta: 

1) nie może być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści; 

2) może być wyrażona drogą elektroniczną, pod warunkiem jej utrwalenia i potwierdzenia 

przez użytkownika; 

3) może być wycofana w każdym czasie, w sposób prosty i wolny od opłat.”  

Takie brzmienie art. 174 pr.tel. pozwala na pełną realizację art. 173 ust. 2 pr.tel. 

tj. zbieranie zgód za pomocą oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym 

przez użytkownika telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi. 

Mimo zapewnienia projektodawcy w uzasadnieniu przepisów wprowadzających ustawę o 

ochronie danych osobowych, że „kryteria skutecznej zgody, o których mowa w art. 174 

pr.tel. dookreślane są m.in. w art. 173 ust. 2 pr.tel.” należy wątpić, że zmiana 

art. 174 pr.tel. nie wpłynie na dotychczasową praktykę zbierania zgody na 

przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w 

telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego. 

5. Mając na uwadze powyższe, z projektu ustawy - przepisy wprowadzające ustawę o 

ochronie danych osobowych należy usunąć projekt nowego art. 174 Prawa 

Telekomunikacyjnego. Z uwagi na art. 95 RODO oraz motyw 173 Preambuły RODO 

zmiana tego przepisu powinna zostać zaproponowana przez Ministra Cyfryzacji dopiero 

po przyjęciu przez organy UE rozporządzenia ePrivacy. 

 

[ Klauzula prasowa ] 

6. Art. 85 RODO zobowiązuje państwa członkowskie do określenia wyjątków lub odstępstw 

dla przetwarzania danych osobowych do celów dziennikarskich lub do celów wypowiedzi 
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akademickiej, artystycznej lub literackiej, jeżeli są one niezbędne, by pogodzić prawo do 

ochrony danych osobowych z wolnością wypowiedzi i informacji. Zawężenie zakresu 

zastosowania RODO ze względu na tzw. "klauzulę prasową" stanowi gwarancję wolności 

wypowiedzi. Art. 2. ust. 1 projektu ustawy o ochronie danych osobowych przewidział 

częściowe wyłączenie RODO do działalności dziennikarskiej. Zgodnie z art. 2 ust. 1 

projektu ustawy o ochronie danych osobowych: „do działalności polegającej na 

redagowaniu, przygotowaniu, tworzeniu lub publikowaniu materiałów prasowych w 

rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (Dz. U. poz. 24, z późn. 

zm.2)) a także do działalności literackiej lub artystycznej nie stosuje się przepisów art. 5 – 

9, 11, 13 - 16, 18 -22, 27, 28 ust. 2 – 10 i art. 30 rozporządzenia 2016/679.” 

7. IAB Polska z zadowoleniem przyjmuje zaproponowanie wyłączenia w art. 2 ust. 1 

projektu (należy przypomnieć, że podmioty prowadzące serwisy internetowe także mogą 

zostać uznane za prasę). Niemniej jednak, obecnie obowiązująca ustawa o ochronie 

danych osobowych zawiera szersze wyłączenie zastosowania przepisów ustawy do 

prowadzenia prasowej działalności dziennikarskiej (działalności dziennikarskiej w 

rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe). Zgodnie z obecnym 

art. 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych do prasowej 

działalności dziennikarskiej stosuje się jedynie przepisy art. 14 – 19 (uprawnienia 

inspektorów i GIODO) oraz art. 36 (obowiązek wdrożenia środków technicznych i 

organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych). 

8. Niezbędną regulacją w ustawie wdrażającej RODO jest zagwarantowanie wolności prasy 

przynajmniej na takim samym poziomie jak ma to miejsce obecnie. Przepis powinien 

wyłączyć działalność dziennikarską także ze stosowania przepisów takich jak: 

 art. 10 RODO (w związku z wyłączeniem zastosowania art. 6 i 9 RODO do 

działalności dziennikarskiej),  

 art. 12 i 17 RODO (art. 17 ust 3 RODO zawiera ograniczenie „prawa do bycia 

zapomnianym” jeżeli jest „niezbędne do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi 

i informacji, jednakże to ograniczenie nie daje pełnych gwarancji wyłączenia tego 

prawa w odniesieniu do działalności dziennikarskiej, a stanowi szerokie pole do 

interpretacji i wątpliwości), 

 art. 26 RODO (obowiązki związane ze współadministrowaniem) oraz rozdział V 

(przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji 

międzynarodowych). 
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[ Propozycje zmian w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną ] 

9. IAB Polska pozytywnie ocenia uchylenie w projekcie przepisów wprowadzających ustawę 

o ochronie danych osobowych większości przepisów rozdziału IV uśude. Zdaniem IAB 

Polska, należy rozważyć uchylenie także pozostałych przepisów z tego rozdziału uśude, 

w szczególności art. 18 ust. 6 uśude. Przepis art. 18 ust. 6 nie ma swojego pierwowzoru 

w dyrektywie 2002/58/WE. W trakcie prac nad projektem ustawy o świadczeniu usług 

drogą elektronicznych korzystano z rozwiązań przewidzianych w niemieckiej ustawie z 

22.7.1997 r. o ochronie danych w teleusługach ( Teledienstedatenschutzgesetz – 

TDDSG), stanowiącej część (art. 2) ustawy z 22.7.1997 r. o usługach informacyjnych i 

komunikacyjnych ( Informations- und Kommunikationsdienste-Gesetz – IuKDG) i to w niej 

właśnie należy szukać odpowiednika omawianego przepisu (w § 6 ust. 5 zd. 5TDDSG). 

W rządowym projekcie polskiej ustawy o świadczeniu usług drogą elektronicznych 

rozwiązanie z § 6 ust. 5 zd. 5 TDDSG przeniesiono do art. 18 ust. 6 uśude, przy czym 

wprowadzono generalną kategorię organów państwa (zamiast sądów i innych właściwych 

organów) oraz zrezygnowano z bezpośredniego odesłania do odrębnych ustaw. W 

związku z tym art. 18 ust. 6 u.ś.u.d.e. jest sformułowany w sposób ogólnikowy (nie 

wskazuje ani na rodzaje organów, które mogą wystąpić z żądaniem informacji, ani na 

rodzaje postępowań: karne, cywilne, administracyjne czy egzekucyjne). Jako, że przepis 

ten nie określa także podstaw do żądania ujawnienia informacji i zakresu 

przekazywanych danych (obejmuje wszystkie dane zebrane w związku ze świadczeniem 

usług drogą elektroniczną) nie może on stanowić samodzielnej podstawy prawnej 

udostępnienia danych organom państwa. Co więcej, brzmienie tego przepisu może 

prowadzić do błędnych wniosków, że jedynym uprawnionym do uzyskania danych 

eksploatacyjnych, gromadzonych przez usługodawcę w rozumieniu uśude są organy 

państwa (np. orzeczenie WSA z dnia 8 marca 2012 r. II SA/Wa 2821/11). Zdaniem IAB 

Polska, przepis ten należy uchylić. 

10. W art. 10 uśude dotyczącym zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą 

elektronicznej, zmieniono ust. 2, zgodnie z którym „Informację handlową uważa się za 

zamówioną, jeżeli odbiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji.” Z przepisu 

skreślono zwrot: „w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres 

elektroniczny”. Zdaniem IAB Polska, taka zmiana jest niepotrzebna. Przepis ma 

znaczenie dla handlu elektronicznego, w którym informacje handlowe (newslettery) są 

bardzo istotnym narzędziem przekazywania informacji i utrzymywania relacji z klientami. 

Zmiana może dawać pole do kwestionowania tego, że udostępnienie adresu 
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elektronicznego w celu otrzymywania informacji handlowej jest uważane za wyrażenie 

zgody. Takie podejście byłoby niespójne z powszechną praktyką rynkową i 

przyzwyczajeniami klientów. Tymczasem, podanie adresu e-mail w ww. celu należy 

uznać za formę działania spełniającego wymogi zgody określone w RODO. IAB Polska 

postuluje o utrzymanie przepisu w poprzednim brzmieniu. 

 

[ Uwagi do przepisów projektu ustawy o ochronie danych osobowych ] 

11. W zakresie przepisów projektu ustawy o ochronie danych osobowych IAB Polska pragnie 

zwrócić uwagę na certyfikację. Projekt ustawy przewiduje, że certyfikacja określona w 

art. 42 RODO jest dokonywana przez Prezesa Urzędu. IAB Polska sugeruje jednak, aby 

uzupełnić ten artykuł o możliwość certyfikacji przez podmioty certyfikujące. 

Artykuł 42 ust. 5 RODO przewiduje możliwość uzyskania certyfikacji w dziedzinie 

ochrony danych osobowych zarówno przez organ nadzoru, jak i inne akredytowane 

podmioty certyfikujące. RODO wyraźnie zachęca państwa członkowskie / organy 

nadzoru do wydawania programów certyfikacji i jedynym sposobem na osiągnięcie tych 

celów RODO jest możliwie jak największa elastyczność. Biorąc pod uwagę bardzo duże 

obciążenie organów nadzoru po rozpoczęciu stosowania RODO, ograniczenie certyfikacji 

tylko do organów nadzoru może powodować opóźnienia i ograniczenia w polskim 

systemie certyfikacji. 

Sugerowane nowe brzmienie artykułu: 

Art. 6. Certyfikacji, o której mowa w art. 42 rozporządzenia 2016/679, dokonuje Prezes 

Urzędu lub akredytowane jednostki certyfikujące. 

 

12. Projekt przewiduje krótkie terminy na przeprowadzenie określonych czynności. Mając na 

uwadze np. charakter działalności międzynarodowych grup kapitałowych o złożonych 

strukturach organizacyjnych określenie tak napiętych terminów wydaje się 

nieuzasadnione (zwłaszcza mając na uwadze grożące kary finansowe). IAB Polska 

postuluje wydłużenie przewidzianych terminów konsekwentnie - z 7 na 14, a z 14 na 30 

dni. Przykładowo dotyczy to następujących przepisów: 

 termin przeprowadzenia czynności sprawdzających (art. 13 ust. 3: “nie wcześniej 

niż… 7 dni”) 

 przedstawienie dowodów (art. 47 ust. 2: “nie krótszy niż 7 dni”),  

 termin na złożenie wniosku przez ukaranego o usprawiedliwienie nieobecności lub 

odmowę zeznania (art. 51 ust. 2:  “7 dni od daty doręczenia”),  
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 termin na złożenie uwag do raportu pokontrolnego (art. 72 ust. 4: “7 dni”),  

 termin na uiszczenie kar administracyjnych (art. 85 ust. 2: “14 dni od dnia upływu 

terminu na wniesienie skargi, albo od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu 

administracyjnego”). 

13. Art. 45 projektu ustawy uprawnia organizacje społeczne do żądania wszczęcia 

postępowania lub dopuszczenia ich do udziału w postępowaniu w przypadku naruszenia 

praw osób, których dane dotyczą, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi tych 

organizacji i gdy przemawia za tym interes osoby, której prawa zostały naruszone. 

Określenie przesłanek żądania wszczęcia postępowania przez organizacje społeczną w 

powyższy sposób może prowadzić do przekazania wszystkich uprawnień do 

podejmowania decyzji dotyczących praw osobistych organizacjom, które nie podlegają 

kontroli ani odpowiedzialności za te działania. Nie sposób zagwarantować, że 

organizacje te działałyby wyłącznie w najbardziej korzystny sposób dla osoby, której 

dane dotyczą, a nie dla ich własnych korzyści i interesów. Z uwagi na powyższe, IAB 

Polska sugeruje wykreślenie tego przepisu. 

14. Art. 69 przewiduje szereg uprawnień organu w zakresie kontroli. „Art. 69.1. W celu 

uzyskania informacji mogących stanowić dowód w sprawie kontrolujący ma prawo: 

1) wstępu na grunt oraz do budynków, lokali lub innych pomieszczeń; 

2) wglądu do wszelkich dokumentów i wszelkich informacji mających bezpośredni 

związek z przedmiotem kontroli; 

3) przeprowadzania oględzin urządzeń, nośników oraz systemów informatycznych lub 

teleinformatycznych służących do przetwarzania danych; 

4) żądać złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień oraz wzywać i przesłuchiwać w 

charakterze świadka osoby w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego. 

IAB Polska postuluje o dodanie kolejnego ustępu do art. 69 o treści: „Wykonywanie 

uprawnień opisanych w ust 1 odbywa się w obecności osoby wyznaczonej przez 

kontrolowanego.” 

Z perspektywy kontrolowanych zapewni to istotną gwarancję zmniejszenia ryzyka 

związanego z obecnością osób trzecich w istotnych miejscach (np. w serwerowni) oraz 

z mogącymi wystąpić sytuacjami losowymi, np. z zagubieniem kart dostępowych itp.  

15. Zgodnie z art. 76 projektu ustawy na podstawie ustaleń kontroli Prezes Urzędu może 

żądać wszczęcia postępowania dyscyplinarnego lub innego przewidzianego prawem 

postępowania przeciwko osobom winnym uchybień i poinformowania go, w określonym 

terminie, o wynikach tego postępowania i podjętych działaniach. Zgodnie z przepisami o 
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ochronie danych odpowiedzialnym za przetwarzanie jest administrator danych, a w 

określonych przypadkach – przetwarzający. Osoby fizyczne, np. pracownicy, nie powinny 

odpowiadać za występujące nieprawidłowości. 

16. Art. 53 ust 1 projektu ustawy wyłącza zastosowanie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (kpa) gwarantującego stronom czynny 

udział w każdym stadium postępowania oraz - przed wydaniem decyzji - możliwość 

wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. 

Zgodnie z art. 10 § 2 kpa. organy administracji publicznej mogą odstąpić od zasady 

określonej w § 1 tylko w przypadkach, gdy załatwienie sprawy nie cierpi zwłoki ze 

względu na niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego albo ze względu na 

grożącą niepowetowaną szkodę materialną. Przypadki naruszenia zasad przetwarzania 

rzadko wiążą się z takimi zagrożeniami. W związku z tym odejście od zasady ogólnej w 

projekcie ustawy nie jest uzasadnione. Co więcej, z uwagi na dolegliwość, z jaką dla 

administratorów i podmiotów przetwarzających danych wiąże się nakaz ograniczenia 

przetwarzania danych bardzo istotne jest, zagwarantowanie prawa do przedstawienia 

swoich uwag, przynajmniej przed wydaniem postanowienia. IAB Polska postuluje o 

wykreślenie ostatniego zdania art. 53 ust.1 projektu ustawy. 

 

Z poważaniem,  

 

___________________________ 

Włodzimierz Schmidt 

   Prezes Zarządu 

 

 


