
Wyciąg z przepisów 

 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 
2002 roku, nr 101, poz. 926, z późn. zm) 

Art. 6 

1. W rozumieniu ustawy za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące 
zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. 

2. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić 
bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer 
identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy 
fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. 

3. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli 
wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań. 

Art. 12 

Do zadań Generalnego Inspektora w szczególności należy: 

1) kontrola zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych, 

2) wydawanie decyzji administracyjnych i rozpatrywanie skarg w sprawach wykonania 
przepisów o ochronie danych osobowych, 

(...) 

Art. 21 

 1. Strona może zwrócić się do Generalnego Inspektora z wnioskiem o ponowne 
rozpatrzenie sprawy.  

2. Na decyzję Generalnego Inspektora w przedmiocie wniosku o ponowne rozpatrzenie 
sprawy stronie przysługuje skarga do sądu administracyjnego. 

Art. 23 

1. Przetwarzanie danych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy: 

(...) 

5) jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych 
przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i 
wolności osoby, której dane dotyczą. 

(...) 

4. Za prawnie usprawiedliwiony cel, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, uważa się w 
szczególności: 

1)  marketing bezpośredni własnych produktów lub usług administratora danych, 

2)  dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. 



Ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. 
U. nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) 

Rozdział 4 

Zasady ochrony danych osobowych w związku ze świadczeniem usług drogą 
elektroniczną 

Art. 16 

1. Do przetwarzania danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926), w związku ze 
świadczeniem usług drogą elektroniczną, stosuje się przepisy tej ustawy, o ile przepisy 
niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. 

2. Dane osobowe podlegają ochronie przewidzianej w niniejszym rozdziale w zakresie ich 
przetwarzania niezależnie od tego, czy jest ono dokonywane w zbiorach danych. 

Art.18. 

1. Usługodawca może przetwarzać następujące dane osobowe usługobiorcy niezbędne do 
nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między 
nimi: 

1)  nazwisko i imiona usługobiorcy, 

(…) 

6.Usługodawca udziela informacji o danych, o których mowa w ust. 1-5, organom 
państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. 

Art. 21 

1. W przypadku uzyskania przez usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez 
usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z regulaminem lub z 
obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), usługodawca może przetwarzać 
dane osobowe usługobiorcy w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności 
usługobiorcy, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść 
tych wiadomości. 

2. Usługodawca może powiadomić usługobiorcę o jego nieuprawnionych działaniach z 
żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania, a także o skorzystaniu z uprawnienia, o 
którym mowa w ust. 1. 

Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne  (Dz.U.2004.171.1800 
z późn. zm.) 

Art. 159. 

1. Tajemnica komunikowania się w sieciach telekomunikacyjnych, zwana dalej "tajemnicą 
telekomunikacyjną", obejmuje: 

1)  dane dotyczące użytkownika; 

2)  treść indywidualnych komunikatów; 

3)  dane transmisyjne (…); 



4)  dane o lokalizacji (…); 

5)  dane o próbach uzyskania połączenia między zakończeniami sieci (…). 

2. Zakazane jest zapoznawanie się, utrwalanie, przechowywanie, przekazywanie lub inne 
wykorzystywanie treści lub danych objętych tajemnicą telekomunikacyjną przez osoby 
inne niż nadawca i odbiorca komunikatu, chyba że: 

1)  będzie to przedmiotem usługi lub będzie to niezbędne do jej wykonania; 

2)  nastąpi za zgodą nadawcy lub odbiorcy, których dane te dotyczą; 

3)  dokonanie tych czynności jest niezbędne w celu rejestrowania komunikatów i 
związanych z nimi danych transmisyjnych, stosowanego w zgodnej z prawem praktyce 
handlowej dla celów zapewnienia dowodów transakcji handlowej lub celów łączności w 
działalności handlowej; 

4)  będzie to konieczne z innych powodów przewidzianych ustawą lub przepisami 
odrębnymi. 

3. Z wyjątkiem przypadków określonych ustawą, ujawnianie lub przetwarzanie treści albo 
danych objętych tajemnicą telekomunikacyjną narusza obowiązek zachowania tajemnicy 
telekomunikacyjnej. 

4. Przepisów ust. 2 i 3 nie stosuje się do komunikatów i danych ze swojej istoty jawnych, 
z przeznaczenia publicznych lub ujawnionych postanowieniem sądu, postanowieniem 
prokuratora lub na podstawie odrębnych przepisów. 

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
(Dz. U. z 2006 roku, nr 90, poz. 631, z późn. zm.) 

Art. 80 

1. Sąd właściwy do rozpoznania spraw o naruszenie autorskich praw majątkowych 
miejsca, w którym sprawca wykonuje działalność lub w którym znajduje się jego 
majątek, także przed wytoczeniem powództwa rozpoznaje, nie później niż w terminie 3 
dni od dnia złożenia w sądzie, wniosek mającego w tym interes prawny: 

(…) 

3)  o zobowiązanie innej niż naruszający osoby do udzielenia informacji, które mają 
znaczenie dla roszczeń, określonych w art. 79 ust. 1, o pochodzeniu, sieciach dystrybucji, 
ilości i cenie towarów lub usług naruszających autorskie prawa majątkowe, jeżeli: 

(...) 

c) stwierdzono, że świadczy ona usługi wykorzystywane w działaniach naruszających 
autorskie prawa majątkowe, lub 

d) została przez osobę określoną w lit. a, b lub c wskazana jako uczestnicząca w 
produkcji, wytwarzaniu lub dystrybucji towarów lub świadczeniu usług naruszających 
autorskie prawa majątkowe, 

a powyższe działania mają na celu uzyskanie bezpośrednio lub pośrednio zysku lub innej 
korzyści ekonomicznej, przy czym nie obejmuje to działań konsumentów będących w 
dobrej wierze. 

(…) 


