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Warszawa, 9 lipca 2020 r. 

KL/338/244/AM/2020 

 

 
Pan 
Marek Zagórski 
Minister Cyfryzacji 
 
 
 
 
Szanowny Panie Ministrze, 
 
W odpowiedzi na zaproszenie Ministerstwa Cyfryzacji do konsultacji opcji regulacyjnych odnoszących 
się do kluczowych przepisów projektu rozporządzenia w sprawie poszanowania życia prywatnego oraz 
ochrony danych osobowych w łączności elektronicznej i uchylającego dyrektywę 2002/58/WE, 
Konfederacja Lewiatan przedstawia poniżej stanowisko do projektu. 

 
 
Z poważaniem, 

 

 

Maciej Witucki  

Prezydent Konfederacji Lewiatan 

 

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości: 

 Pani Wanda Buk - Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Cyfryzacji 

 Pani Agnieszka Krauzowicz – Dyrektor, Departament Telekomunikacji, Ministerstwo Cyfryzacji 

 Pani Justyna Romanowska - Radca, Koordynator Referatu ds. Cyfryzacji, Stałe Przedstawicielstwo 
RP przy UE 

 

 
 
Załącznik:  
Stanowisko Konfederacji Lewiatan wobec projektu rozporządzenia ePrivacy (opcje regulacyjne,  
sygn. 9243/20). 
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Stanowisko Konfederacji Lewiatan wobec projektu rozporządzenia ePrivacy  
(opcje regulacyjne, sygn. 9243/20) 

 
 
W nawiązaniu do przedstawionych przez Radę UE opcji regulacyjnych i pytań odnoszących się do 
kluczowych przepisów projektu rozporządzenia w sprawie poszanowania życia prywatnego oraz ochrony 
danych osobowych w łączności elektronicznej i uchylającego dyrektywę 2002/58/WE (dalej: projekt 
rozporządzenia ePrivacy), Konfederacja Lewiatan proponuje:  

 
I. Opcje regulacyjne 

 
             a) W odniesieniu do art. 6b ust. 1 lit. d) - preferujemy wariant 2; 

 
Uzasadnienie:  
Każde uspójnienie tekstu projektu rozporządzenia ePrivacy z RODO jest bardzo pożądane. Ponadto, na 
gruncie RODO wykorzystanie tej przesłanki jest niezwykle rzadkie, z uwagi na jej ścisły i wąsko zakreślony 
charakter, a przepis w opcji 1 stanowi dalsze ograniczenie w porównaniu do RODO, czyniąc przepis w 
opcji 1 praktycznie niedającym się stosować. Opcja 2 w praktyce będzie wykorzystywana ekstremalnie 
rzadko, ale w tym brzmieniu można sobie wyobrazić, że w sytuacjach nadzwyczajnym da się ten przepis 
zastosować.  
 
Jednocześnie wskazujmy, że RODO w art. 6 ust. 1 lit d (przetwarzanie tzw. danych “zwykłych”, art. 9 ust. 
1 lit. c (przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych) oraz motywie 46 wskazuje, że 
przetwarzanie danych osobowych należy uznać za zgodne z prawem również w przypadkach, gdy jest to 
niezbędne do ochrony interesu, który ma istotne znaczenie dla życia osoby, której dane dotyczą, lub 
innej osoby fizycznej. Wymienione wyżej przepisy były podstawą do podejmowania działań przez 
państwa członkowskie UE w odniesieniu do przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19. 

     b) W odniesieniu do art. 6b ust. 1 lit. e) i art. 6b ust. 2 - preferowana opcja 2, jako bardziej elastyczna 
i możliwa do biznesowego wdrożenia oraz niezakazująca przekazywania do stron trzecich metadanych, 
które nie zostały zanonimizowane. 

 

Jednakże najważniejszą kwestią jest przywrócenie art. 6c) (w oparciu o fińską propozycję), czyli 
przywrócenie zasady dalszego zgodnego przetwarzania metadanych (Compatible Further Processing) 
na takich samych zasadach jak w RODO. Jest to zasada prawna, a nie podstawa prawna i nie zastępuje 
przesłanki uzasadnionego interesu.  
Należy jak najbardziej poprzeć zmiany w lit. e) i f) w ramach wariantu 2 jednakże, pojęcie “statistical 
counting” powinno być zastąpione przez pojęcie “processing for statistical purposes”, aby w większym 
stopniu zapewnić spójność z RODO, a także w celu uniknięcia wprowadzenia nowego, 
niezdefiniowanego pojęcia, które sztucznie ograniczałoby analizy statystyczne. 
 
Jednocześnie, w zakresie przetwarzania metadanych, po raz kolejny postulujemy wprowadzenie 
uzasadnionego interesu jako podstawy przetwarzania, na takich samych zasadach jak zostało to 
przewidziane w RODO dla przetwarzania danych osobowych. 
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Uzasadnienie: 
Przedstawiono opcje 1 i 2, przy czym jest to wybór pomiędzy przepisem złym i bardzo złym.   
W tym punkcie podtrzymujemy postulat, który zgłaszaliśmy od samego początku, tj. maksymalnego 
uspójniania projektu rozporządzenia ePrivacy z RODO.  Tym samym postulujemy przeniesienie w tym 
zakresie na grunt e-Privacy art. 6 ust. 1 lit f) RODO, który określa jedną z podstaw prawnych 
przetwarzania danych: 

  
processing is necessary for the purposes of the legitimate interests pursued by the controller or by  
a third party, except where such interests are overridden by the interests or fundamental rights and 
freedoms of the data subject which require protection of personal data, in particular where the data 
subject is a child. 

  
 Jeśli chodzi o opcje zaproponowane przez PREZ DE to: 

  
 - opcja 1 – w ramach dotychczasowych prac przygotowana i przekazana do Ministerstwa została analiza 
pokazująca, jak daleko przepis w tym brzmieniu odbiega od RODO; pokazano w tym materiale, że 
dodatkowe i niepotrzebne – porównując ten przepis z odpowiednikiem w RODO – obostrzenia uczynią 
ten przepis niedającym się w stosować w praktyce; 
  
 - opcja 2 – jest to tak naprawdę powrót do wcześniejszej wersji tekstu, która również była przez nas 
wielokrotnie krytykowana; przepis w tym kształcie miałby bardzo wąski zakres zastosowania, przy tak 
daleko idących obostrzeniach, że w praktyce pozostawałby przepisem, który dawałby się zastosować w 
bardzo ograniczonej liczbie przypadków. 
 
Niemniej jednak, jeśli mamy wybrać jedną z dwóch opcji, to biorąc pod uwagę, że opcja 1 nie dałaby się 
w ogóle w praktyce zastosować, a opcja 2 mogłaby być stosowana w bardzo ograniczonej liczbie 
przypadków, należy opowiedzieć się za opcją 2 jako tą, która ma szanse na jakiekolwiek praktyczne 
zastosowanie.  
 
Niezależenie od powyższego, KL przyjmuje, że przesłanka uzasadnionego interesu wymaga dalszych prac. 
Zwracamy uwagę na to, iż nie ma żadnego uzasadnienia objęcie pojęciem i przesłanką uzasadnionego 
interesu przetwarzania na potrzeby optymalizacji sieci, billingu itp. Operatorzy nie powinni być 
zobowiązani do ważenia interesów przed przetwarzaniem danych na te potrzeby. Trudno też sobie 
wyobrazić, aby podmiot danych mógł odmówić zgody na przetwarzanie w tym celu. 
 
Nawet bardziej istotne, przesłanka uzasadnionego interesu nie zastępuje zasady dalszego zgodnego  
z pierwotnym celem przetwarzania (ang. further processing - CFP). CFP oznacza dalsze przetwarzanie 
danych w nowych celach, jeśli te cele są zgodne z pierwotnymi. To nie jest podstawa prawna jako taka. 
Dlatego wnosimy o przywrócenie zasady dalszego zgodnego z pierwotnym celem przetwarzania zamiast 
uzasadnionego interesu. 
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 c) W odniesieniu do art. 6d – zdecydowanie popieramy konieczność ochrony dzieci w internecie,  
ale uważamy, że rozporządzenie e-privacy nie jest właściwym dokumentem dla tego typu zapisów. 

 

 Rozumiemy, że to jest zapowiedź usunięcia art. 6d. Jeśli tak, to taki kierunek zasługuje na poparcie.  
  
Uzasadnienie: 
Oczywistością jest potrzeba zapobiegania, ścigania i karania przestępców na tle seksualnym.  
Przy czym służące temu regulacje prawne powinny znaleźć się w innym niż e- Privacy akcie prawnym, 
gdyż e- Privacy to akt prawny o granicach przetwarzania danych, a nie o walce z tą czy inną kategorią 
przestępstw.  
 
 d) W odniesieniu do art. 8 - preferowana opcja 2. 
 
Urządzenia końcowe nie są uwzględnione w kontekście zatrudnienia. Tekst prawny powinien jasno 
określać, że to pracodawca musi decydować o aktualizacji oprogramowania biznesowego, a nie 
pojedynczy pracownik. 
 
Artykuł 8 powinien zawierać wyraźny wyjątek dotyczący bezpieczeństwa cyberprzestrzeni. W tekście 
ostatniej wersji projektu rozporządzenia ePrivacy (przygotowanego przez Prezydencję Chorwacką) nie 
wystarczająco dobrze odzwierciedlał potrzeby firm. Ostatni tekst prezydencji fińskiej powinien zostać 
poparty w tym zakresie. 
 
Zwracamy uwagę, że nie jest jasne gdzie przebiega i na czym polega linia dzieląca poniżej przedstawione 
opcje 1 i opcję 2. Jeśli konieczne jest dokonanie wyboru to wskazać należy na opcję 2 pod warunkiem, 
że dalsze prace nad tą opcją nie doprowadzą do przyjęcia regulacji prawnych, które uniemożliwią 
normalne funkcjonowanie usług on-line, w tym tych, które są finansowane w modelu reklamowym.  

 
 

II. Pytania dot. art. 8 projektu rozporządzenia ePrivacy 
 

a) Pytania 1-3 

Konfederacja Lewiatan postuluje następujące optymalne rozwiązanie: 

1. odstąpienie od usuwania art. 8 ust. 1 lit. da) i e) e-Privacy – przepisy te powinny być zachowane; 

2. poważną zmianę brzmienia art. 8 ust. 1 lit. g) oraz ust. 1a e-Privacy w zakresie dotyczącym podstawy 
przetwarzania w postaci uzasadnionego interesu, tak, aby podstawa ta funkcjonowała na takich samych 
zasadach jak analogiczna przesłanka uzasadnionego interesu na gruncie RODO; w szczególności oznacza 
to, że z analizowanych przepisów należy usunąć wszystkie ograniczenia i warunki niemające swojego 
odpowiednika w RODO; w najprostszy sposób można to osiągnąć przez wprowadzenie w art. 8 ust. 1 lit. 
g) e-Privacy uzasadnionego interesu, jako podstawy przetwarzania wraz ze zdaniem mówiącym,  
że przetwarzanie danych na tej podstawie odbywa się na zasadach określonych w RODO (usuwając tym 
samym z tekstu e-Privacy wszystkie zbędne i niezgodne z RODO ograniczenia i warunki dla przetwarzania 
danych na tej podstawie). Zgodnie z obecnym brzmieniem z zakresu podmiotów uprawnionych do 
przetwarzania danych zostały wykluczone podmioty trzecie, co wyklucza wspólne przetwarzanie danych 
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(„joint controllership”) wraz z innymi podmiotami zajmującymi się reklamą. Taka sytuacja niewątpliwie 
oznacza krok wstecz w porównaniu z RODO. 

3. wymóg „anonimizacji” danych w celu ich udostępniania podmiotom trzecim znacząco różni się od 
założeń RODO i nie może być spełniony w odniesieniu do stosowania identyfikatorów („identifiers”)  
i znaczników („markers”) a zatem przepis powinien posługiwać się terminem „pseudonimizacji”,  
co wystarczająco zapewniłoby należyty poziom ochrony przetwarzania danych; 

4. utrzymanie możliwości warunkowego dostępu („condition access”) do usług jest kluczowy dla sektora 
prasowego, gdyż biorąc pod uwagę cyfrowe modele biznesowe wydawców prasowych, możliwość 
ustanowienia warunkowego dostępu powinna stanowić podstawowe prawo branży prasowej. 

      b) Pytanie 4  
 

Odpowiedź "tak".  Należy uzupełnić katalog podstaw prawnych o uzasadniony interes, na zasadach 
analogicznych i nie bardziej restrykcyjnych, niż te wynikające z RODO.  

 
    Uzasadnienie  
 

Wersja projektu rozporządzenia ePrivacy opracowana przez Prez. Chorwacką (dokument 6543/20 z dn. 
6 marca 2020r.) wprowadza w art. 2 ust. 2 lit. e) oraz art. 2 ust. 2 lit. f) kolejne niepokojące zmiany 
odnoszące się do udziału „third parties”, które wbrew intencji autorów, bynajmniej nie są zmitygowane 
zapisami wprowadzonymi poprzez dodanie motywu 8aa. Formalnie najwłaściwszym miejscem do 
określenia roli „third parties” powinny pozostać artykuły projektu, a nie wyłącznie motywy, które co do 
zasady pełnią funkcję komplementarną i wyjaśniającą. Ponadto, tak wprowadzona zmiana jeszcze 
bardziej dystansuje projekt ePrivacy od założeń przetwarzania danych sprecyzowanych w przepisach 
RODO, które dopuszczają udział stron trzecich i komplikuje istniejące modele świadczenia usług,  
w szczególności w modelu reklamowym, na który m.in. w Polsce istnieje duże zapotrzebowanie 
odbiorców.  
 
Niezależnie od zastrzeżeń formalnych i celowościowych, pragniemy zwrócić uwagę na zawiłość tekstu  
w dodanym motywie 8aa, która z pewnością przełożyłaby się na liczne trudności interpretacyjne. 
 
Konfederacja Lewiatan stwierdza, iż podejmowane przez poprzednie prezydencje, próby porządkowania 
tekstu, w tym ostatnie dot. motywów 15a, 16a, 16b, 16c, 19, 19a, 19b wprowadzają mało istotne 
„kosmetyczne” zmiany, które w żadnym stopniu nie odnoszą się do głównych problemów projektu 
polegających na:  

 
 niespójności założeń projektu regulacji z RODO;  

 braku elastyczności i przystosowania do obecnych i przyszłych modeli funkcjonowania usług; 

 nieuwzględnieniu nasilającego się zjawiska „consent fatigue”; 

 wysokim poziomie skomplikowania, który rodzi ryzyko niejasności interpretacyjnej oraz związanych 

z tym wysokich kosztów wdrożenia dla przedsiębiorców. 
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III. Uwagi dodatkowe  

 

W zakresie postanowień art. 2/ motyw, który wprowadził wyłączenie z zakresu dla tzw. “third party 

security providers”, z zadowoleniem przyjmujemy jego wykreślenie w tekście chorwackim. Takie 

blankietowe wyłączenie przetwarzania danych w celach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa 

sprzętu jest bezpodstawne i nie przyczynia się do realizacji celu, jakim jest ochrona poufności informacji. 

To również rodzi pytania o uczciwość w relacji do szerszego cyfrowego łańcucha wartości, biorąc pod 

uwagę, że dostawcy usług komunikacji elektronicznej, którzy przetwarzają te same dane w tym samym 

celu nadal musieliby polegać na specjalnej podstawie prawnej zgodnie z projektem regulacje (art. 6c - 

“it is necessary to detect or prevent security risks and/or attacks on end-users’ terminal equipment”.)  

 gdybyśmy powrócili do propozycji fińskiej, to postanowienie powinno konsekwentnie zostać 

usunięte. 

 

 

 

Konfederacja Lewiatan, KL/338/244/AM/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


