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GODZINA TEMAT

09.30 – 10.00 Blok 1: Cookie i inne narzędzia śledzące – czy ten problem dotyczy każdego?
• Czym są cookie i identyfikatory internetowe w systemach IOS i Android?

• 1st party i 3rd party cookie – co to oznacza w praktyce dla właściciela strony?

10.00 – 11.00 Blok 2: Krajobraz regulacyjny dot. cookies
• Czy na cookie zawsze potrzebna jest zgoda?

• Regulacje telekomunikacyjne, uśude i ochrony danych osobowych

• Kluczowe decyzje i orzeczenia sądowe dot. cookies

• Standard TCF 2.0, skarga NOYB oraz decyzja organu belgijskiego

• Rozporządzenie e-privacy – jaka czeka nas przyszłość?

ok. 11.15 Przerwa kawowa (15 min.)

11.30 – 13.00 Blok 3: Jak skutecznie wdrożyć Cookie Management Tool (CMT)
• Jakie powinny być minimalne wymagania dla CMT?

• Jakie rozwiązanie wybrać – czy każdy potrzebuje rozbudowanego narzędzia?

• OneTrust Cookie Consent – jak skonfigurować i zaimplementować popularny CMT

• Kogo dotyczy standard TCF 2.0. i co z tego wynika

• Polityka cookie – co i jak w niej napisać

• Zaufani Partnerzy – czy analizować umowy z partnerami i czego w nich szukać

• O czym najczęściej zapominamy – analiza ryzyka i utrzymanie zgodności

Program konferencji



Inne inicjatywy warte zapamiętania

\ RODO-Środy – IV edycja 2022

\ styczeń 2022 – Warsztaty – prezentacja 

narzędzia CMT (cookie management tool)

\ styczeń 2022 – początek cyklu 

„Wtorki z e-commerce”

\ email po dzisiejszych warsztatach 

(podsumowanie planów na 2022)

\ warsztaty dot. sygnalistów – po 

uchwaleniu ustawy

\ outsourcing obsługi zgłoszeń 

sygnalistów

\ LinkedIn/Newsletter



Stan na 02.12.2021 – audyt stron 100 największych polskich firm

Spełnienie wymogów przez polskie firmy

7%

74%

8%

2%
9%

BANNER COOKIES

Brak bannera

Wyłącznie notka informacyjna na stronie

Banner z domyślnie zaznaczoną zgodą (opt-out)

Banner opt-in: zgoda na wszystkie cookies

BANNER POZWALA NA ZARZĄDZANIE COOKIES

5%
7%

57%

31%

POLITYKA PRYWATNOŚCI / 
POLITYKA COOKIES

Brak

TAK, ale brak informacji o cookies

TAK, ale brak informacji o zaufanych partnerach

KOMPLETNA POLITYKA PRYWATNOŚCI / COOKIES

90%

10%

MOŻLIWOŚĆ PÓŹNIEJSZEJ 
ZMIANY USTAWIEŃ

NIE TAK



1. COOKIES I INNE 

NARZĘDZIA ŚLEDZĄCE 

CZY TEN PROBLEM DOTYCZY KAŻDEGO?



\ COOKIE to mały fragment tekstu, który serwis 

internetowy wysyła do przeglądarki i który 

przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych 

wejściach na witrynę. 

\ Używane jest głównie do utrzymywania sesji,

np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego 

identyfikatora po logowaniu. 

\ Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez 

zapamiętanie dowolnych danych, które można 

zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik 

nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym 

razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej 

strony na inną

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Definicja cookie



Jak to działa?

2. Wpisuje adres 
i żąda wywołania 
strony WWW 
z serwera

3. W odpowiedzi 
serwer wysyła 
pliki cookie 
z unikalnym ID 

4. Pliki cookie 
są zapisywane 
na dysku 
komputera 
użytkownika

5. Użytkownik 
wchodzi 
ponownie na 
stronę WWW

6. Komputer 
użytkownika 
wysyła informację 
o pliku cookie na 
serwer

7. Serwer 
identyfikuje 
użytkownika 
po ID 
i przypisuje  
kolejne 
informacje 

1. Użytkownik 
otwiera 
przeglądarkę 
internetową



Czy każda strona www używa plików cookie?

Strona wizytówka, 
bez analityki i bez reklam

– TAK

Strona rządowa 
z prostą analityką

– TAK

Strona sklepu 
internetowego

– TAK

Serwis prasowy z reklamami 
podmiotów trzecich

– TAK

Portal 
społecznościowy

– TAK

Strona bankowości 
elektronicznej

– TAK



W jaki sposób sprawdzić, czy strona używa plików cookie?



W jaki sposób sprawdzić, czy strona używa plików cookie?



NIEZBĘDNE

\ uwierzytelniające (authentication cookies)

\ służące zapewnieniu bezpieczeństwa 

(user centric security cookies)

\ odtwarzaczy multimedialnych 

(multimedia player session cookies), itd. 

POZOSTAŁE

\ marketingowe / reklamowe

\ analityczne

\ funkcjonalne (np. preferencje językowe)

\ mediów społecznościowych

RODZAJE COOKIES

Czy potrzebna jest zgoda?



SESYJNE (tymczasowe) 

\ Cookies sesyjne przechowywane są 

na urządzeniu użytkownika do wylogowania 

ze strony internetowej lub wyłączenia 

przeglądarki internetowej

STAŁE

\ Cookies stałe przechowywane są 

przez zdefiniowany czas, który określany

jest przez parametr zawarty w pliku cookie

RODZAJE COOKIES

Problem usuwania danych



WŁASNE (1st party)

\ Własne pliki cookie przechowywane są 

bezpośrednio przez odwiedzaną witrynę 

internetową (lub domenę)

ZEWNĘTRZNE (3rd party)

\ Pliki cookie stron trzecich są tworzone 

przez domeny, które nie są witryną 

(lub domeną), którą odwiedza 

użytkownik 

RODZAJE COOKIES

Informowanie o Zaufanych Partnerach



\ Śledzenie plików cookie na urządzeniach mobilnych 

ma ograniczoną użyteczność

\ Środowisko mobilne nie jest jednorodne 

– użytkownik może korzystać z mobilnych 

wersji przeglądarek oraz aplikacji dostarczanych 

przez różne podmioty

\ Funkcjonalności plików cookie są ograniczone, 

szczególnie cookies nie pozwalają „łączyć” 

aktywności użytkowników w ramach różnych 

aplikacji

\ Żeby rozwiązać ten problem, opracowano 

inne metody śledzenia

Cookies w aplikacji mobilnej



Hardware-Based Identifiers (stałe Ids)

\ UDID (Universal Device Identifier)

– ciąg znaków nadawanych przez Apple 

wszystkim urządzeniom mobilnym

\ MAC (Media Access Control Address) 

– identyfikator unikalny dla karty sieciowej, 

nadawany przez producenta

Software Based Advertising IDs

\ IDFA (Apple’s Identifier for Advertising) 

– identyfikator obsługiwany przez system iOS

\ AAID (Google’s Android Advertising ID) 

– identyfikator używany przez system Android

\ Inne – np. probabilistyczne unikalne IDs

dostarczane przez dostawców software’u

RODZAJE IDENTYFIKATORÓW

IDs alternatywą dla cookies



\ Koniec ery 3rd party cookie (?) 

\ Na horyzoncie nowe rozwiązania 

(np. Google Privacy Sandbox, sieć SWAN, 

Unified ID 2.0)

\ Przepisy regulują problemy, 

a nie konkretne technologie 

(neutralność technologiczna) 

\ „Problem cookies” nie znika, 

będzie się tylko inaczej nazywał

Zmiany na horyzoncie



Kogo dotyczą „wymogi dot. cookies”?  

Każdy, kto posiada stronę www lub 
aplikację mobilną, musi ustalić, czy 

i z jakiej technologii korzysta i w jakim celu

Wymogi dotyczą nie tylko cookies,
ale każdej technologii śledzącej 

aktywność użytkowników

Zwykle konieczne jest podjęcie 
szeregu dodatkowych działań, 

żeby zapewnić zgodność

Nie tylko procesy związane z reklamą 
behawioralną, remarketingiem itd. 

podlegają wymogom prawnym 



2. KRAJOBRAZ 

REGULACYJNY 

CZYLI O TYM, ŻE PRZEPIS

W PRZYPADKU COOKIES  

TO NIE WSZYSTKO…



Dynamiczna zmiana 

podejścia do cookies

Od 2019 r. obserwujemy wzmożone 

zainteresowanie regulatorów z państw UE 

tematem cookies. W tym czasie nałożono 

kilkadziesiąt kar za brak zgodności, w tym 

kilka kar wielomilionowych

Zmiana art. 173 prawa 

telekomunikacyjnego

2015 2016 2017201420132012 2018 2019 2020 2021

Wejście 

w życie RODO

Wytyczne

ICO, CNIL

Wyrok TSUE

w sprawie PLANET 49

Wytyczne greckiego

organu nadzorczego

Kara 30 tys. € 

dla Vueling Airlines

Nowe prawo 

komunikacji 

elektronicznej

Kara 35 mln €

dla Amazon Europe

Kara 3 mln €

dla Carrefour

Kara 100 mln €

dla Google

Kara  30 tys. €

dla Twittera

13 kar dla mniejszych 

podmiotów o łącznej 

wysokości ≈ 80 tys. €

Kara 10 tys. € 

dla Ikei

Nowy standard TCF 

IAB 2.0, wytyczne 

IAB dot. DPIA

Wytyczne włoskiego

organu nadzorczego

Wytyczne duńskiego

organu nadzorczego

Wytyczne

francuskiego organu

nadzorczego

560 skarg NYOB 

– 10 tys. skarg 

zapowiadanych  

Kara 500 tys. € 

dla Brico Privé 

17 kar dla mniejszych 

podmiotów o łącznej 

wysokości ≈ 93 tys. €



Regulacje prawne



ZAPISYWANIE COOKIES

\ OBECNIE: 

→ Prawo telekomunikacyjne (art. 173, 174)

\ W PRZYSZŁOŚCI: 

→ Prawo komunikacji elektronicznej

→ Rozporządzenie e-Privacy

PRZETWARZANIE DANYCH

\ RODO (podstawy prawne, obowiązki 

informacyjne, ogólne zasady) 

\ Ustawa o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną (art. 18 ust. 4)

PODSTAWY PRAWNE

Jakie przepisy trzeba wziąć pod uwagę?



Jak zebrać zgodę cookiesową?

NA POZIOMIE 

PRZEGLĄDARKI

NA POZIOMIE

SERWISU WWW



Zgoda w przeglądarce



Zgoda z poziomu serwisu



Jaką podstawę przetwarzania danych osobowych wskazać?

ZGODA

PRAWNIE 

UZASADNIONY 

INTERES



Model zgoda 

na cookie + 

zgoda na 

przetwarzanie 

danych



Model zgoda na cookie + uzasadniony interes administratora



A zatem co wynika z przepisów? 

Równoległa konieczność spełnienia 
wymogów prawa telekomunikacyjnego i 
przepisów dotyczących ochrony danych 

osobowych

Różne podstawy prawne w zakresie 
instalowania cookies oraz przetwarzania 

danych osobowych

Dwa różne organy nadzorcze

Możliwość zbierania zgody 
przeglądarkowej a jednocześnie wymóg 
stosowania standardu wymogów RODO



Wytyczne 

organów 



Co o zgodzie na cookies mówią wytyczne 

(Grupa Robocza Art. 29 / EROD) 

5

4

2

1
3

Neutralność 

technologiczna 

(ekrany powitalne, 

banery, okna dialogowe)

Zgoda powinna spełniać 

standardy przepisów 

o ochronie danych 

osobowych (konkretne, 

uprzednia, czynna, 

dobrowolna) 

Ustawienia przeglądarki 

– tak, o ile zgodne 

z wymogami zgody 

na przetwarzanie danych 

osobowych

Wskazanie wszystkich 

podmiotów (jeśli zgoda 

dla wielu podmiotów lub 

udostępnienie na rzecz 

wielu podmiotów) 

Odrębna zgoda 

na odrębne cele 



\ Kolejne stanowiska i wytyczne w sprawie cookies

\ Podejście polskich organów

\ Kluczowe wnioski ze stanowisk: 

→ Konieczność zbierania aktywnej i uprzedniej zgody 

(standard RODO)

→ Konieczność „aktywnego” dostarczenia 

kluczowych informacji o cookies

Organy nadzorcze państw UE 

MALTA, CZECHY,

LUKSEMBURG, FINLANDIA 

FRANCJA, HISZPANIA, 

WIELKIA BRYTANIA, GRECJA, 

DANIA, WŁOCHY 

2021



Newsletter UODO nt. kar i kontroli w zakresie cookies

\ (10/2021) Francja: kara za umieszczanie 

reklamowych plików cookie bez zgody 

internautów

\ (7/2021) Francja: CNIL nakłada karę pieniężną 

w wysokości 500 tys. euro na BRICO PRIVÉ

\ (1/2021) Francja: 35 mln euro kary dla 

AMAZON EUROPE CORE

\ (4/2020) Strategia przeprowadzenia kontroli 

przez CNIL na 2020 rok 

\ (10/2019) Umieszczanie plików cookie wymaga 

czynnej zgody internautów



Kluczowe 

rozstrzygnięcia 

dotyczące cookies



Główny przedmiot kar w 2021 r.

z powodu błędów dot. cookies

10

7

5

3

2

2

1

1

1

Brak polityki cookies

Instalacja innych cookies niż niezbędne bez zgody

Instalowanie cookies od razu po załadowaniu strony

Brak opcji odrzucenia plików cookie w bannerze cookies

Brak informacji o 3rd party cookies w polityce cookies

Brak banneru cookies

Brak zgody na używanie plików cookie

Instalowanie cookies marketingowych bez zgody

Brak możliwości zarządzania zgodami w II warstwie



Planet49 GmbH C-673/17

STAN FAKTYCZNY

Zgoda na marketing 

partnerów i zgoda 

na cookies były 

domyślnie zaznaczone 

i były warunkiem 

udziału w loterii

ROZSTRZYGNIĘCIE

\ Wyrażenie zgody musi być aktywne

\ Zgoda jest nieważna, jeśli wynika z domyślnie 

zaznaczonych checkboxów

\ Instalowanie plików cookie wiąże się z przetwarzaniem 

danych osobowych

\ Obowiązek jasnego i wyczerpującego poinformowania 

o przetwarzaniu, w tym o retencji plików cookie



Decyzja CNIL SAN-2020-008 p-ko Carrefour

STAN FAKTYCZNY

Umieszczenie 

reklamowych plików 

cookie na komputerach 

użytkowników strony 

carrefour.fr lub 

carrefour-banque.fr 

bez uzyskania 

uprzedniej zgody oraz 

inne naruszenia RODO

ROZSTRZYGNIĘCIE

\ 2250 mln EUR kary dla CARREFOUR FRANCE 

\ 800 tys. EUR kary dla CARREFOUR BANQUE



Decyzja CNIL SAN-2020-012 p-ko Google

STAN FAKTYCZNY

Umieszczenie 

reklamowych plików 

cookie na komputerach 

użytkowników 

wyszukiwarki google.fr 

bez uzyskania 

uprzedniej zgody i bez 

podania odpowiednich 

informacji

ROZSTRZYGNIĘCIE

\ 60 mln EUR kary dla Google LLC

\ 40 mln EUR kary dla Google Ireland Limited

\ Poinformowanie użytkowników o celach 

przetwarzania plików cookie i sposobach

ich odrzucenia w terminie 3 miesięcy



Decyzja CNIL SAN-2020-013 p-ko Amazon Europe

STAN FAKTYCZNY

Umieszczenie 

reklamowych plików 

cookie na komputerach 

użytkowników strony 

amazon.fr bez uzyskania 

uprzedniej zgody i bez 

podania odpowiednich 

informacji

ROZSTRZYGNIĘCIE

\ Banner o treści „Korzystając z tej witryny, wyrażasz zgodę na 

używanie przez nas plików cookie umożliwiających oferowanie 

i ulepszanie naszych usług. Czytaj więcej” nie jest wystarczający 

dla wyjaśnienia przetwarzania dla celów wyświetlania 

spersonalizowanej reklamy

\ Brak jakichkolwiek informacji o przetwarzaniu przy 

przekierowaniu z innej strony WWW

\ 35 mln EUR kary pieniężnej

\ Poinformowanie użytkowników o celach przetwarzania plików 

cookie i sposobach ich odrzucenia w terminie 3 miesięcy



Kary dotyczące cookies w 2021 r.

KWOTA PODMIOT

2000 € La Ultima Hora Noticias

1500 € Social Housing Company

600 € n/a

1200 € Packlink Shipping

3000 € Sportium Apuestas Digital 

2000 € Elega Energia 

KWOTA PODMIOT

5000 € EB Creative Lab 

500 000 € Brico Prive

50 000 € Societe du Figaro 

2000 € Producciones Rocknrock

7000 € Marbella Resorts 

3000 € Degom

KWOTA PODMIOT

3000 € Riusa II 

1200 € Radio Popular 

600 € www.joiestelada.cat 

3000 € ABANCA

8000 € Canaryclick Consulting 

4000 € Heredad de Urena 



Wirtschaftsakademie Schlesswig-Holstein GmbH C-210/16

STAN FAKTYCZNY

\ WS-H prowadzi fanpage 

na Facebooku i może otrzymać 

od Facebooka dane statystyczne 

dotyczące osób odwiedzających 

fanpage, gromadzone 

przy użyciu plików cookie 

\ Zapisanie danych odbywa się 

w chwili otwarcia fanpage’a

\ Ani WS-H, ani Facebook 

nie informują o zapisywaniu 

ani działaniu plików cookie

ROZSTRZYGNIĘCIE

\ Administrator fanpage’a na Facebooku, tworząc taką stronę, daje 

Facebookowi możliwość zapisania plików cookie na urządzeniu 

osoby odwiedzającej jego fanpage

\ Administrator fanpage’a jest zatem również administratorem 

danych osobowych

\ Różne podmioty mogą być zaangażowane na różnych 

etapach przetwarzania i w różnym stopniu, tak że poziom 

odpowiedzialności każdego z nich należy oceniać przy 

uwzględnieniu wszystkich istotnych okoliczności danej sprawy



Fashion ID C-40/17

STAN FAKTYCZNY

\ Fashion ID zamieściła wtyczkę 

„Lubię to” na swojej stronie 

internetowej

\ Dane osobowe osób odwiedzających 

witrynę Fashion ID, w związku 

z umieszczeniem przycisku „Lubię 

to”, są przekazywane do Facebook,

bez wiedzy osób odwiedzających, 

niezależnie, czy są członkami 

serwisu społecznościowego 

Facebook lub czy kliknęły przycisk 

„Lubię to”

ROZSTRZYGNIĘCIE

\ Fashion ID wpływa dla własnych interesów na przetwarzanie 

danych osobowych i uczestniczy z tego powodu w określeniu celów 

i sposobów przetwarzania, może więc być uznana za administratora 

danych

\ Różne podmioty mogą być zaangażowane na różnych etapach 

przetwarzania i w różnym stopniu, tak że poziom odpowiedzialności 

każdego z nich należy oceniać przy uwzględnieniu wszystkich 

istotnych okoliczności danej sprawy;

\ Fashion ID może być uznana za administratora w zakresie 

gromadzenia danych osobowych i ich ujawniania poprzez 

transmisję do Facebook

\ Fashion ID nie odpowiada za wcześniejsze, ani późniejsze 

przetwarzanie przez Facebook



Decyzja PUODO dot. udostępnienia profilu behawioralnego

STAN FAKTYCZNY

Żądanie wykonania prawa 

do informacji i prawa

do kopii danych, w tym 

profilu behawioralnego 

utworzonego na podstawie 

plików cookies

ROZSTRZYGNIĘCIE

1. Udostępnić informacji dotyczących profilu behawioralnego 

utworzonego na podstawie pozyskanych plików cookies

2. Jeżeli spółka nie stworzyła profilu behawioralnego skarżącej 

– jednoznacznie poinformować o tym skarżącą i wyjaśnić 

przetwarzanie jej danych w oparciu o cookies oraz na czym 

polega przetwarzanie jej danych w celu dopasowywania 

wyświetlania reklamy internetowej

3. Wskazać skarżącej w sposób zrozumiały na zasady 

możliwości tworzenia jej profili behawioralnych przez 

partnerów spółki



\ Konieczność zachowania transparentności 

w zakresie informacji umieszczanych w politykach 

prywatności / politykach cookie – w szczególności 

w zakresie odpowiedzialności poszczególnych podmiotów

\ O ile spółka tworzy profile behawioralne na podstawie 

1st party cookie – konieczność udostępnienia 

utworzonego profilu behawioralnego skarżącej

\ O ile spółka jedynie umożliwia swoim partnerom tworzenie 

profili behawioralnych na podstawie 3rd party cookie

– konieczność wskazania skarżącej ogólnych zasad 

tworzenia tych profili

Praktyczne uwagi na tle 

decyzji PUODO 



Działania 

organizacji 

społecznych? 



Skargi NOYB

Duża skala działania 

– nawet 10 000 stron w całej UE 

poddanych weryfikacji
1

2

3

Zarzuty dot. przede 

wszystkim „dark patterns” 

Realny wpływ na rzeczywistość 



Skargi NOYB – podstawowe rodzaje zarzutów 

Oparcie się na uzasadnionym interesie 
jako podstawie przetwarzania

Brak zamieszczenia opcji „Odrzuć”
w tzw. pierwszej warstwie consent box

Błędne kwalifikowane plików cookie 
jako „niezbędnych” / brak aktualizacji 

listy cookies objętych zgodą

Stosowanie kolorów, designu linków
i kontrastu, które celowo wprowadzają 

użytkownika danej strony w błąd



Wdrożenie zgodnie z NOYB



\ Standard techniczny, zestaw specyfikacji 

i zasad opracowanych przez IAB Europe 

w zakresie zbierania i przekazywania zgód od 

użytkowników

\ Standard dla wszystkich uczestników rynku: 

→ jednolity sposób prezentacji zaangażowanych 

podmiotów (zaufanych partnerów)

→ jednolity sposób prezentacji celów 

oraz podstaw prawnych

Skarga Panoptykonu dot. TCF 2.0. 



\ Konieczność wdrożenia CMT zgodnego 

z wymogami standardu (przekazanie informacji, 

a następnie zebranie i przekazanie zgód 

zgodnie z wymogami TCF 2.0) 

\ Rola CMT w ramach TCF 2.0: 

→ zapewnienie użytkownikom informacji o zaufanych 

partnerach, celach i podstawach prawnych 

→ zapewnienie użytkownikom możliwości wyrażenia zgody 

i zarządzania udzielonymi zgodami

→ przechowywanie wyrażonych zgód i udostępnienie ich 

zaufanym partnerom (TC string) w ramach Global Vendor List 

TCF 2.0. z perspektywy 

serwisu internetowego 



Kluczowe problemy według Panoptykonu 

\ Zakres danych zbieranych w ramach TCF 2.0. wykracza poza to, 

co niezbędne do dopasowania reklamy 

\ Przetwarzane są również szczególne kategorie danych osobowych

\ Brak możliwości kontroli nad dalszym rozpowszechnieniem danych, brak możliwości właściwego 

poinformowania użytkowników o wszystkich podmiotach mających dostęp do danych 

\ IAB Europe powinno być traktowane jako administrator danych przetwarzanych w ramach TCF 2.0. 

„Standard IAB ułatwia rozpowszechnianie danych osobowych do ogromnej liczby 

podmiotów trzecich, bez jednoczesnego zagwarantowania użytkownikom kontroli nad 

wykorzystywaniem danych.” 



Kolejne kroki…

Przekazanie wstępnej decyzji 
do pozostałych organów nadzorczych 
(27 organów nadzorczych wyraziło chęć 

wzięcia udziału w procedurze)

PUODO przekazał sprawy
do belgijskiego organu nadzorczego 
(APD) w ramach mechanizmu spójności 

(one stop shop)

Sprzeciw lub brak 
– ewentualny spór rozstrzygać 

będzie EROD 

Wydana została wstępna decyzja 
organu belgijskiego



Przyszłe 

regulacje 



Prawo komunikacji elektronicznej – art. 361 i 362 PKE

Regulacje dotyczące 

zgody bez zmian1

2

3

Być może zostanie wskazany 

dedykowany organ nadzorczy 

Projekt ustawy jest obecnie 

w trakcie prac legislacyjnych



Bez zgody: 

\ cookies serwisowe oraz prosta analityka 

\ zmiana celu tak, ale są warunki 

Zgoda konieczna nadal na cookies:

\ marketingowe (1st party i 3rd party)

\ analitykę inną niż pomiar oglądalności strony

\ mediów społecznościowych

Whitelisting – możliwość wyrażenia i wycofania 

zgody w przeglądarce na wybrane pliki cookie 

danego lub kilku dostawców

ePrivacy – jaka przyszłość?



Wnioski

1. Obowiązek zapewnienia rozliczalności 

przekazania stosownych informacji 

oraz wyrażonej zgody przez konkretnego 

użytkownika i określonej treści 

2. Wydawca witryny musi zapewnić wyrażenie 

zgody przez użytkowników przed zapisaniem 

plików cookie na ich urządzeniach 

(tzw. model opt-in) 

3. Zgoda powinna być wyrażana w sposób 

„aktywny”, np. za pomocą narzędzia do 

zarządzania preferencjami dot. cookies (CMT)

4. Przekazywane użytkownikom informacje 

muszą być zrozumiałe i wystarczająco 

dokładne, aby umożliwić zrozumienie 

funkcjonowania cookie 

5. Ciągle rosnące zainteresowanie organów

oraz organizacji społecznych

6. Nie jest wystarczające wyrażenie zgody przez 

ustawienia przeglądarki (w ich obecnym 

kształcie)

7. Wyrażenie zgody i odmowa powinny być 

tak samo łatwe (przy tej samej liczbie kliknięć

i z tego samego poziomu)

8. Wydawca witryny powinien zapewnić możliwość 

wyrażenia zgody / odmowy dla wszystkich lub 

każdej kategorii cookies osobno

9. Wydawca witryny powinien ustalić wszystkie 

pliki cookie, okres ich używania oraz strony 

trzecie, które mogą mieć do nich dostęp



PRZERWA KAWOWA



3. JAK SKUTECZNIE WDROŻYĆ 

COOKIE MANAGEMENT TOOL (CMT)?



Jakie rozwiązanie 

wybrać 
– CZY KAŻDY POTRZEBUJE 

ROZBUDOWANEGO 

NARZĘDZIA?



Czy trzeba stosować CMT?

ZAWSZE TRZEBA

Spersonalizowane reklamy, 

remarketing, reklama w mediach 

społecznościowych, analizowanie 

i segmentowanie użytkowników, 

tworzenie profili użytkowników, 

poprawianie usług w oparciu 

o analizy aktywności itd. 

NIE TRZEBA 

Wyłącznie stricte niezbędne, 

techniczne pliki coookie. 

Brak jakichkolwiek narzędzi 

analitycznych i marketingowych

TO ZALEŻY 

Analizowanie ruchu na stronie 

w celu liczenia odsłon

(np. rozliczenia kampanii 

marketingowych, 

przygotowywanie analiz 

statystycznych). Brak 

jakiejkolwiek segmentacji 

użytkowników



\ Prawidłowe zarządzanie cookie wskazuje na ogólną 

zgodność prawną organizacji: 

→ mniejsze ryzyko skarg podmiotów danych i 

kontroli organu

→ może być elementem badania przez partnerów 

biznesowych w ramach procedury wyboru 

dostawcy

\ Brak CMT może powodować spadek przychodów 

z monetyzacji powierzchni reklamowych i kampanii 

marketingowych – ze względu na wymogi 

Zaufanych Partnerów

Dodatkowe argumenty 

za wdrożeniem CMT



Minimalne 

wymagania 

dla CMT



Jakie funkcjonalności powinno mieć CMT?

1. Możliwość inwentaryzacji cookies 

wykorzystywanych w serwisie (1st i 3rd 

party) – mile widziane automatyczne wstępne 

przypisanie

2. Możliwość definiowania celów / kategorii,

na które wyrażane są zgody

3. Umożliwienie ręcznego przypisywania 

cookies do poszczególnych kategorii

4. Możliwość ustalania okresu retencji 

poszczególnych plików cookie

5. Możliwość zarządzania zgodą na 1 i 2 

warstwie

6. Możliwość łatwego dostępu do narzędzia 

w celu wycofania zgody

7. Pełna elastyczność w formułowaniu 

tekstu prawnego przejrzystego i zrozumiałego 

dla użytkownika

8. Przejrzysta prezentacja informacji 

o Zaufanych Partnerach

9. Geolokalizacja – automatyczne dopasowanie 

języka i treści banera (wymogi lokalne) 

do lokalizacji użytkownika

10. Możliwość aktualizowania narzędzia 

przy zachowaniu dotychczasowych zgód

11. Zapewnienie rozliczalności, np. poprzez 

repozytorium zgód



Co jeszcze wziąć pod uwagę 

przy wyborze CMT?

5

4
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1
3

Łatwość 

implementacji 

i support dostawcy

Opcje kastomizacji, 

przejrzystość i usability 

dla użytkownika 

(np. automatyczna 

zmiana języka)
Koszty, warunki licencyjne 

(np. darmowe rozwiązanie 

dla pojedynczej domeny)

Bezpieczeństwo rozwiązania 

(pozycja rynkowa dostawcy, 

umowa, zabezpieczenia 

techniczne, fizyczne, 

organizacyjne)

Łatwa implementacja 

standardów (TCF 2.0.)

i regulacji prawnych spoza 

UE (CCPA, LGPD)



Modele zbierania zgód cookies

I. MODEL KONSERWATYWNY 

(BEZPIECZNY)

II. MODEL WYWAŻONY

A1

A2

M1

M2

WARIANT A

A

M

WARIANT B

A1

A2

M1

M2

WARIANT A

A

M

WARIANT B WARIANT C

I I

II

I I

A1

A2

M1

M2

II

I I

III. MODEL 

AGRESYWNY

IV. MODEL 

NIEAKCEPTOWALNYA1

A2

M1

M2

II
A1

A2

M1

M2

II

I

Zarządzaj cookies Suwak (nieaktywny) A1 M1
Cookies konkretnego dostawcyZaakceptuj Odrzuć A M Cookies analityczne / marketingowe (zbiorczo)



Model 

zachowawczy



Model wyważony



Model TCF 2.0. – 1 warstwa



Model TCF 2.0. – 1 warstwa



Model TCF 2.0. – 2 warstwa (cookies własne)



Model TCF 2.0. – 2 warstwa (cookies partnerów)



OneTrust 

Cookie Consent



1) Skanowanie strony internetowej

2) Kategoryzacja cookies

3) Konfiguracja bannera 

– treść, wygląd, ustawienia 

4) Testowanie rozwiązania

5) Publikowanie skryptu produkcyjnego

Konfiguracja CMT w 5 krokach 
(na przykładzie OneTrust Cookie Consent)



\ Konfiguracja procesu skanowania

\ Dodanie strony objętej skanowaniem

\ Wygenerowanie raportu ze skanowania 

automatycznego

Skanowanie strony

Gdy skan się zakończy, status 

zmieni się na „ZAKOŃCZONE”. 

Kliknięcie w adres domeny 

na liście otworzy wyniki skanowania 

z pełnym raportem



\ Wybór kategorii cookies zdefiniowanych w 

narzędziu do zarządzania plikami cookies. 

Przykładowo:

→ Niezbędne pliki cookie

→ Funkcjonalne pliki cookie

→ Analityczne pliki cookie

→ Reklamowe pliki cookie

→ Pliki cookie mediów społecznościowych

\ Wykorzystanie prekategoryzacji zgodnie z 

analizą automatyczną OneTrust

\ Kategoryzacja tych cookies, których 

charakterystyka nie została wykryta lub 

została wykryta błędnie

Kategoryzacja cookies



\ Zdefiniowanie pożądanej treści banera na 

wszystkich warstwach (sekcja „Treść”), 

połączone z aktualizacją polityki 

prywatności/cookies na stronie 

\ Dopracowanie wizualno-graficzne (sekcja 

„Stylizacja”)

\ Wybór przycisków i sposobów interakcji 

użytkownika z bannerem 

\ Ustawienie mechanizmów 

i procesów stojących za 

poszczególnymi warstwami 

(1: banner, 2: centrum preferencji)

Konfiguracja bannera



\ Konfiguracja mechanizmu ponownego 

żądania zgody

\ Konfiguracja mechanizmu automatycznego 

blokowania cookies

\ Publikacja skryptu 

\ Wdrożenie skryptu OneTrust na stronie 

internetowej 

Testowanie rozwiązania

i publikowanie skryptu 

produkcyjnego



Polityka cookie
– CO I JAK W NIEJ NAPISAĆ



JAKĄ MOŻE MIEĆ FORMĘ?

\ Odrębny dokument zamieszczany

w serwisie

\ Część Polityki Prywatności serwisu

\ Część Regulaminu serwisu, OWU itd. 

PAMIĘTAJ, ŻE 

\ Podstawowy cel to przekazanie 

informacji, skuteczne dotarcie do odbiorcy

z komunikatem

\ Ważny jest język i forma oraz struktura 

dokumentu

\ Zachowanie jasności i przejrzystości 

dostosowane do typowego odbiorcy

JAK PRAWIDŁOWO PRZYGOTOWAĆ 

POLITYKĘ COOKIE?



\ Opis stosowanych plików cookie 

(1st, 3rd, cele itd.)

\ Lista zaufanych partnerów – jeśli nie jest w CMT 

\ Opis rozwiązań dostawców (PIXEL, GA, GCM itd.)

\ Okresy retencji – jeśli nie są określone w CMT

\ Sposób zarządzania wyrażonymi zgodami

\ Pozostałe wymogi RODO (podstawy prawne, 

uprawnienia podmiotów danych itd.) 

– o ile nie znajdują się w innym miejscu

Co powinna zawierać?



Zaufani 

Partnerzy



Umowa z Zaufanymi partnerami w 6 krokach 

\ Krok 1 – Dokonaj inwentaryzacji wszystkich umów z Zaufanymi Partnerami

\ Krok 2 – Zweryfikuj, jaka jest rola danego podmiotu w zakresie przetwarzania danych osobowych (ADO–

ADO, współadministrowanie, ADO–procesor) oraz jak określony został obowiązek zebrania zgody na 

instalowanie plików cookie (innych technologii śledzących)

\ Krok 3 – Zweryfikuj, jakie konkretne obowiązki w powyższym zakresie zostały przypisane danemu 

podmiotowi, a w szczególności zwróć uwagę na: 

→ obowiązek zebrania zgody określonej treści lub w określonej formie

→ obowiązek korzystania z określonych rozwiązań w zakresie CMT

→ obowiązek przekazania określonych informacji użytkownikom (na poziomie CMT lub w polityce 

prywatności / polityce cookies)

→ obowiązki audytowana i aktualizacji stosowanych rozwiązań

\ Krok 4 – Ustal, jak zostały określone zasady odpowiedzialności

\ Krok 5 – Zapewnij spójność rozwiązań określonych w umowach z tymi wdrożonymi w twoim serwisie

\ Krok 6 – Ustal proces cyklicznej weryfikacji wdrożonych rozwiązań



O czym 

najczęściej 

zapominamy



Analiza ryzyka dla

zarządzania cookies

\ Inwentaryzacja informacji i zagrożeń 

typowych dla procesów opartych 

o wykorzystanie plików cookie

\ Dobór środków organizacyjnych, 

fizycznych i technicznych adekwatnych 

do zagrożeń związanych z korzystaniem 

z cookies

\ Sprawdzona metodyka zgodna 

z międzynarodowymi standardami 

(ISO, NIST, ENISA, IAB etc.)

\ Udokumentowanie przeprowadzonej 

analizy w formie DPIA



Ocena skutków (DPIA) 

zgodna ze standardem IAB
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Typowe zagrożenia 

w branży cyfrowej, związane 

z łączeniem zbiorów, 

profilowaniem

i podejmowaniem 

automatycznych decyzji

Kompleksowa ocena 

procesów reklamowych 

i analitycznych 

(reklama behawioralna, 

programatyczna, kontekstowa, 

remarketing itd.)

Kontekst przetwarzania 

danych typowych dla 

analityki i  marketingu 

cyfrowego (identyfikatory, 

ID cookie, adresy IP, dane 

geolokalizacyjne itd.)

Metodyka uwzględniająca 

wymóg ochrony prywatności 

w fazie projektowania 

(privacy by design) i techniki 

minimalizacji danych

Środki minimalizujące 

ryzyko właściwe

dla procesów analitycznych

i reklamowych,

w tym haszowanie

i pseudonimizacja danych



Bieżąca weryfikacja i utrzymanie zgodności

Przegląd zabezpieczeń 

serwisu pod kątem zmian 

wytycznych organów

i dobrych praktyk 

→ raport z rekomendacjami

Aktualizacja ustawień 

cookies → skan strony

i raport z listą cookies 2

4

1

3
Cykliczny re-audyt 

zgodności cookie 

– potwierdzenie 

utrzymania zgodności

Przegląd zmian 

legislacyjnych dot. 

zarządzania cookies 

i podobną technologią

→ raport wraz z planem 

ich wdrożenia



PODSUMOWANIE



TO DO LIST

OCEŃ, CZY 

POTRZEBUJESZ CMT

Ustal, po co wykorzystujesz cookie. Jeśli służą do analityki albo marketingu 

– potrzebujesz CMT

WYBIERZ MODEL 

ZARZĄDZANIA ZGODĄ 

Ponieważ nie ma jednoznacznego stanowiska, możesz wybrać rozwiązanie 

bezpieczne lub bardziej ryzykowne. Pamiętaj, żeby uwzględnić nie tylko ryzyko 

biznesowe, ale też prawne

WYBIERZ SKUTECZNE

I BEZPIECZNE CMT

Możesz zbudować własne rozwiązanie lub skorzystać z rozwiązań dostawców 

technologicznych (CMP). Wybierz opcje gwarantującą łatwą kastomizację,

stabilne działanie, bezpieczeństwo technologiczne i prawne

SKONFIGUJ CMT 

I ODPOWIEDNIO POINFORMUJ

UŻYTKOWNIKÓW

Przygotuj odpowiednie klauzule wyświetlane w narzędziu; zamieść polityki 

Partnerów; sprawdź, czy narzędzie prawidłowo działa i odkłada zgody 

użytkowników; przygotuj Politykę Cookies

UDOKUMENTUJ PROCES I 

AUDYTUJ DZIAŁANIE CMT

Przeprowadź analizę ryzyka i przygotuj dokumentację. Stale monitoruj, czy CMT 

działa prawidłowo, czy wszystkie cookie są przypisane do celów i czy zamieszczone 

treści nie wymagają aktualizacji



Ponownie, żeby nie zapomnieć ☺

\ RODO-Środy – IV edycja 2022

\ styczeń 2022 – Warsztaty – prezentacja 

narzędzia CMT (cookie management tool)

\ styczeń 2022 – początek cyklu 

„Wtorki z e-commerce”

\ email po dzisiejszych warsztatach 

(podsumowanie planów na 2022)

\ warsztaty dot. sygnalistów – po 

uchwaleniu ustawy

\ outsourcing obsługi zgłoszeń 

sygnalistów

\ LinkedIn/Newsletter



We know IT
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