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Uwagi Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji  
do projektu  Rozporządzenia  w sprawie poszanowania życia prywatnego oraz ochrony danych 

osobowych w łączności elektronicznej i uchylającego dyrektywę 2002/58/WE 
 (zwanego dalej E-privacy)  - dokument 6726/18  z dn. 7 marca 2018  

przygotowany przez  Prezydencję Bułgarską. 
 

Na wstępie PIIT pragnie wskazać, iż podtrzymuje wcześniej zgłaszane uwagi do projektu 

rozporządzenia, w tym do wersji powstałych na etapie prac Rady. Przede wszystkim pragniemy 

ponownie podkreślić, że rozporządzenie E-Privacy jest aktem prawnym niepotrzebnym i potencjalnie 

niezwykle szkodliwym dla europejskich przedsiębiorstw branży cyfrowej. Prace nad nim powinny 

zostać wstrzymane bądź opóźnione tak, aby możliwa była rzetelna ocena skutków wprowadzenia 

rozporządzenia ogólnego o ochronie danych (RODO). Dopiero na tej podstawie należy ocenić 

konieczność i proporcjonalność wprowadzania kolejnych uregulowań w tym zakresie.  

Jeżeli powyższe okaże się niemożliwe, postulujemy wykreślenie z tekstu projektu przepisów najbardziej 

szkodliwych, w szczególności niezgodnych w zasadami przyjętymi już w RODO. Dotyczy to przykładowo 

artykułów 6, 8 i 10.  

Jedynie na wypadek nie uwzględnienia powyższych postulatów w niniejszych uwagach odnosimy się 

do nowych propozycji Prezydencji, zamieszczonych w tekście projektu, jak też do kwestii 

zaproponowanych przez Prezydencję w III Sekcji dokumentu: „PERMITTED PROCESSING OF METADATA 

DATA (ARTICLE 6(2))” do rozważenia przez Państwa Członkowskie. 

Z uwagi na bardzo krótki czas na przeanalizowanie skutków wprowadzonych w projekcie zmian  

i przygotowanie stanowiska, poniższe uwagi mają charakter wstępny, toteż Izba zastrzega iż w toku 

dalszych prac uwagi te mogą zostaną uzupełnione lub nieco zmodyfikowane. 

Generalnie jeśli chodzi o dokument Prezydencji Bułgarskiej stoimy na stanowisku, iż lepsze byłoby 

podejście polegające na generalnym przemodelowaniu zasad i  podejściu systemowym do zmian w tym 

projekcie, aniżeli odnoszenie się do konkretnych artykułów i wprowadzaniu inkrementalnych zmian do 

obecnego tekstu. 

Uwagi do zmian zaproponowanych w tekście projektu Rozporządzenia: 

Motyw 2a oraz art. 1 (3) projekt Rozporządzenia obejmuje swym zakresem electronic communications 

data więc usunięcie tego terminu i ogólne odwołanie się do personal data jest całkowicie 

niezrozumiałe, także w kontekście relacji tego rozporządzenia do RODO i może rodzić niepewność 

prawną. Generalnie rozporządzeniem regulującym kompleksowo personal data jest RODO. 

Postulujemy powrót do poprzedniej wersji zapisów. 

Motyw 8, w którym dodano zapis: Some end-users process as recipients their electronic 

communications data for different purposes, such as ensuring network and information security. 

Such processing is not covered by this Regulation  Popieramy intencję, jak wydaje się, miało być 
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ograniczenie zakresu tej restrykcyjnej regulacji, aczkolwiek zapis for different purposes jest niejasny 

 i budzi wątpliwości interpretacyjne. Powstaje też pytanie, jak użytkownik końcowy miałby procesować 

dane z komunikacji elektronicznej celem zapewnienia bezpieczeństwa sieci (czy chodzi o użytkownika 

będącego osobą prawną – np. organizacji, która stosuje firewall, VPN, etc?). Zapis ten z pewnością  

 

Motyw 15 i 15a pozytywnie oceniamy nowe zapisy, umożliwiłyby przetwarzanie contentu  
i metadanych po zakończeniu transmisji na podstawie zasad RODO. Za właściwe uważamy oddzielenie 
kwestii ingerencji w dane w trakcie transmisji od przetwarzania po jej zakończeniu. Odpowiednie 
zmiany zapisów będą też konieczne w art. 6, na etapie dalszych prac nad projektem. Nowy punkt 15a 
jest pomocny w wyjaśnianiu, co oznacza termin "in transit".  Uważamy, że zrobienie tego w motywie 
jest właściwym podejściem dla osiągnięcia większej jasności w tej kwestii bez nadmiernej 
szczegółowości i w związku z faktem, że transmisja oznacza różne rzeczy dla różnych produktów  
i technologii w różnych kontekstach. 
 

Motyw 19b nasze zastrzeżenia wzbudza ostatnie zdanie tego motywu odnoszące się do konieczności 

pozyskiwania zgody tzw.  individual concerned: In some cases, the legal entity having subscribed to 

the electronic communications service may allow a natural person, such as an employee, to make 

use of the service. In such case, consent needs to be obtained from the individual concerned. 

Uzyskiwanie w takich przypadkach zgody pracownika będzie w praktyce problematyczne, szczególnie 

gdy subskrybentem usługi jest duża organizacja, gdzie kilka osób korzysta na zmianę z jednego 

komputera/urządzenia końcowego. Skąd dostawca usługi miałby wiedzieć, że z usługi nie korzysta 

przedstawiciel podmiotu który zawarł umowę (pracodawca),a konkretny pracownik. Postulujemy 

usunięcie tego zapisu. 

Motyw 28 i art. 13 ust.3 z zadowoleniem przyjmujemy zmianę, jako że zapewnia ona uwzględnienie 

postulowanej przez nas neutralności technologicznej i odzwierciedlenie stosowanych obecnie metod 

lokalizacji. 

Motyw 29 Jesteśmy przeciwni poszerzaniu tekstu o zapis: such as calls originating from invalid 

numbers, i.e. numbers that do not exist in the numbering plan, valid numbers that are not allocated 

to a provider of a number-based interpersonal communications service, and valid numbers that are 

allocated but not assigned to an end-user. W codziennej praktyce większość połączeń typu unwanted, 

nuisance, malicious jest realizowana z numerów, które nie stanowią tzw. invalid numbers. Ponadto, 

dostawca usługi nie zawsze jest w stanie zweryfikować, czy dany numer spełnia wymienione  

w powyższych przykładach kryteria, w szczególności w przypadku połączeń przychodzących z zagranicy. 

Informacja o zmianach numeracji nie zawsze dostarczana jest do dostawcy usług na czas i takie 

opóźnienia nie należą do rzadkości w przypadku operatorów będących zagranicznymi parnterami 

dostawcy usług. Z tego względu umieszczenie zapisu proponowanego przez Prezydencję skutkowałoby 

nałożeniem na dostawców obowiązków, które realnie nie zawsze byłyby możliwe do spełnienia. 
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Art.5 zakładamy, że proponowane zmiany wynikają z motywów 15 i 15a oraz planowanych w związku 

z tym zmian do art. 6. Jeżeli tak nie jest, jesteśmy przeciwni tym zmianom. Ponadto, nasze 

zaniepokojenie budzi fakt, że termin "przetwarzanie" zajmuje centralne miejsce w definicji a termin 

"zakłócenia” (interference) został usunięty. Nadal utrzymujemy, że odesłania do "przetwarzania" 

powinny zostać całkowicie usunięte z artykułu 5 w celu uniknięcia konfliktu z RODO. 

 

Art.7 ust. 1 i 2 z zadowoleniem przyjmujemy usunięcia w tekście, co jest zgodne z naszym 

wcześniejszym postulatem 

Art 12 i  Art. 13 ust. 1a i 2 i nie zgłaszamy zastrzeżeń do proponowanych zmian.  

Art.14 podtrzymujemy wcześniej przekazane uwagi dot. koncepcji blokowania niektórych połączeń 

przychodzących. 

 

Uwagi do sekcji III dokumentu: „PERMITTED PROCESSING OF METADATA DATA (ARTICLE 6(2))” 

Pragniemy  ponownie zwrócić uwagę na wielokrotnie zgłaszany przez środowiska biznesowe postulat, 

aby podstawy przetwarzania danych (danych osobowych, treści, metadanych) z komunikacji 

elektronicznej były takie same jak podstawy przetwarzania danych osobowych, w tym danych 

wrażliwych, określone w RODO. Z tego względu popieramy zmiany w projekcie rozporządzenia e-

privacy, które w jak największym stopniu zbliżają podstawy przetwarzania do podstaw z RODO. 

Pragniemy zwrócić uwagę, że RODO, w przeciwieństwie do e-privacy nie zakazuje profilowania, o ile 

określone warunki są spełnione. Zawarta w punkcie c) propozycja zbliża wymogi do RODO, tym samym 

ją popieramy. Odnosząc się do zawartych w punkcie d) propozycji dot. środków stanowiących 

zabezpieczenie w przypadku poszerzania podstaw dozwolenego przetwarzania:  safeguards should be 

required as a tool to mitigate the interference and ensure the proportionality of the permitted 

processing, uważamy za optymalną wersję ii, tj. appropriate technical and organisational measures 

to ensure a level of security appropriate to the risk are applied, which may include encryption or 

pseudonymisation. 

Ponadto, nasze zaniepokojenie budzi fakt, że termin "przetwarzanie" zajmuje centralne miejsce  

w definicji a termin "zakłócenia” (interference) został usunięty. Nadal utrzymujemy, że odesłania do 

"przetwarzania" powinny zostać całkowicie usunięte z artykułu 5 w celu uniknięcia konfliktu z RODO. 

 

 


