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WSTĘP



Rozwój rynku e-commere

17,1 mln osób 
Liczba e-konsumentów 

w 2021 r.

Źródło: 1) raport  Perspektywy rozwoju  rynku e-commerce  w Polsce 2018-2027, lipiec 2022, publ. https://www.pwc.pl/pl/pdf-
nf/2022/Raport_Strategyand_Perspektywy_rozwoju_rynku_e-commerce_w_Polsce_2018-2027.pdf

2) IAB Polska/ PwC AdEx

6,2 mld zł 
Wartość rynku reklamy 

internetowej w 2021 r.

187 mld zł 
prognozowana wartość 

rynku e-commerce w 

Polsce w 2027 roku

https://www.pwc.pl/pl/pdf-nf/2022/Raport_Strategyand_Perspektywy_rozwoju_rynku_e-commerce_w_Polsce_2018-2027.pdf


Co robimy, by zachęcić klientów?

Newslettery 

i email 

marketing

Konkursy, 

promocje, 

programy 

lojalnościowe

Remarketing/ 

retargeting

Pozycjonowanie 

reklam

Wykorzystywanie 

mediów 

społecznościowych

Reklama 

programmatyczna

inne



Zaangażowani w projektowanie procesów marketingowych

personel 

własny 
narzędzia 

informatyczne 

podwykonawcy 

/ pośrednicy, 

np. agencje 

marketingowe 

i domy 

mediowe + 

dalsi 

podwykonawcy



Ekosystem prawny reklamy internetowej

\ Prawo telekomunikacyjne/ PKE

\ RODO

\ UŚUDE

\ Ustawa o prawach konsumenta

\ Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów

\ Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

\ Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym

\ Dyrektywa dot. reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej

\ Dyrektywa Omnibus

\ Akt o usługach cyfrowych

\ Prawo sektorowe

\ Soft law np. Kodeks dobrych praktyk dotyczący reklamy programmatycznej, IAB



✓ uczciwe i rzetelne podejście do 

klientów, 

✓ prywatność użytkowników Internetu, 

w tym dzieci,

✓ zdrową konkurencję,

✓ interesy firmy

Co chronimy



marketing (szybko i skutecznie)  vs.  prawo (bezpiecznie)

Jakie interesy godzimy?



1. analityka

2. reklama kontekstowa i behawioralna

3. e-mail marketing

4. nieuczciwe praktyki 

Dziś omawiamy





ANALITYKA



Case

Drogeria „Piękne Usta” zamierza analizować typy klientów swoich sklepów 

internetowych, by ocenić, czy warto zmienić asortyment na ekoprodukty dla 

młodych mam, czy raczej tanie kosmetyki dostępne cenowo dla większej 

grupy klientów.

Czy takie działania są legalne? Czy muszą być komunikowane 
użytkownikom? Czy dochodzi do przetwarzania danych osobowych?



Czym jest profilowanie?

„Profilowanie” oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, 

które polega na wykorzystaniu danych osobowych 

do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności 

do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, 

jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, 

zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się

Zautomatyzowane 
przetwarzanie

Wykorzystanie 
danych 

osobowych

Ocena osoby 
fizycznej



Case

Restauracja z azjatyckim menu bada, jakie potrawy najczęściej zamawia 

klient Łukasz Chiński. Następnie restauracja ustaliła, jakie typy potraw pan 

Chiński łączy ze sobą i zamierza podjąć działania polegające na 

proponowaniu mu określonych dań, jeśli klient wybierze przypisane im inne 

pozycje z menu.

Jak przebiega proces profilowania?



Fazy procesu profilowania



Case

Świeżo upieczony nowy użytkownik mediów społecznościowych – senior 

zaczyna być zaniepokojony „ciągłym śledzeniem go w sieci”. Składa do 

wszystkich sklepów internetowych, w których robił zakupy, żądanie 

„zaprzestania śledzenia”.

Jak powinny zachować się sklepy internetowe?



Sprzeciw

Sprzeciw wobec 
przetwarzania na 
potrzeby takiego 
marketingu, w tym 
profilowania, w 
zakresie, w jakim 
przetwarzanie jest 
związane z takim 
marketingiem 
bezpośrednim

Sprzeciw wobec 

przetwarzania 

dotyczących jej danych 

osobowych opartego na 

art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), 

w tym profilowania na 

podstawie tych 

przepisów.

konieczność wykazania przyczyn związanych ze 

szczególną sytuacją
TAK NIE



Case

Firma „kolorowe LEDy”, prowadząca sklep internetowy LEDwo.pl zamierza 

zaangażować specjalistę od działań SEO/ SEM do poprawy wyników 

widoczności marki w wyszukiwarkach.

Jak jakie działanie prawne powinni zapewnić doradcy firmy?



\ Decyzje ws. Google Analytics 

(NOYB), mi.in:

1) austriackiego organu 

ds. danych osobowych 

z 22.12.2021 r. 

2) CNIL z 16.02.2022 r.

3) włoskiego organu z 23.06.2022 r.

\ Zakwestionowanie GA z powodu 

transferu danych do USA

Korzystanie z GA



REKLAMA 

KONTEKSTOWA 

I BEHAWIORALNA



Case

Platforma do zamawiania posiłków chce wyświetlać reklamy chipsów 

użytkownikom, którzy w piątki wieczorem wrzucają do koszyka pizzę.

Czy na takie działania potrzebna jest zgoda użytkownika?



Reklama internetowa

REKLAMA 

KONTEKSTOWA 

dopasowana 

do treści strony

REKLAMA 

PROFILOWANA / 

BEHAWIORALNA / 

TARGETOWANA

dopasowana 

do profilu użytkownika

REMARKETING

powtórzenia przekazu 

reklamowego 

użytkownikom, 

którzy odwiedzili stronę 

firmy / produktu



Case

Jan Janowski, który podjął ostatnio decyzję o kupnie samochodu, składa 

skargę do części właścicieli salonów. Żali się na zalewające go reklamy 

jednego z salonów, które wyświetlają mu się na innych portalach.

Dział prawny wyjaśnia działania działu marketingu 
jednego z salonów.  



Remarketing i retargeting

RetargetingRemarketing

powtórzenie przekazu reklamowego, 

wyświetlenie reklamy, użytkownikowi, który 

odwiedził już wcześniej stronę internetową

Zwykle polega na wysyłaniu e-maili do 

użytkowników, którzy odwiedzili Twoją stronę 

lub takich, którzy porzucili koszyk

proces selekcji konsumentów w celu 

określenia docelowej grupy odbiorców, która 

w największym stopniu jest zainteresowana 

reklamowanym produktem

Najczęściej wykorzystuje cookies aby 

wyświetlić użytkownikom reklamy



Case

\ Jan Janowski dalej szuka samochodu. Tym razem przeszkadzają mu 

reklamy „na wallu” w popularnym serwisie społecznościowym. 

Dział prawny prowadzi dalej wyjaśnienia.  



Różne modele współpracy:

1. Powierzenie danych osobowych

2. Udostępnienie danych osobowych

3. Współadministrowanie

4. Podwójne role 

Powierzenie danych 

osobowych?



Case

Producent jogurtów „Mleczak” chce, by jego nowe produkty trafiały do 

uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Zamierza określić 

grupę docelową obejmującą  m.in. fanów gier komputerowych i polskiego hip 

hopu. Nie ma żadnej własnej bazy i chciałby skorzystać z usług domu 

mediowego, który przedstawi właściwą strategię wyświetlania reklam.

Jakie zobowiązania prawne będą ciążyły na firmie Mleczak?



Reklama programmatyczna

wydawca

SSP

giełda

DSP

agencja

reklamo-

dawca

strona 

sprzedająca / 

podażowa

strona 

kupująca / 

popytowa



Case

Dział prawny Firmy „Smaczne ciasteczko” wskazał działowi marketingu na 

konieczność odbierania wyraźnej zgody na wyświetlenie spersonalizowanej 

reklamy internetowej użytkownikom serwisu pieczmyrazem.pl. 

Czy rzeczywiście jest taka konieczność?



Ramy prawne reklamy behawioralnej

Art. 5, 6 RODOArt. 173 Prawo 

telekomunikacyjne 

/ art. 394 PKE



Wymogi korzystania z cookies
Nie jest wystarczające wyrażenie 

zgody przez ustawienia 

przeglądarki (w ich obecnym 

kształcie)

Wydawca witryny musi zapewnić 

wyrażenie zgody przez 

użytkowników przed zapisaniem 

plików cookie na ich 

urządzeniach (tzw. model opt-in) 

Wyrażenie zgody i odmowa 

powinny być tak samo łatwe 

(przy tej samej liczbie kliknięć

i z tego samego poziomu)

Wydawca witryny powinien 

zapewnić możliwość wyrażenia 

zgody / odmowy dla wszystkich 

lub każdej kategorii cookies 

osobno

Zgoda powinna być wyrażana 

w sposób „aktywny”, np. za 

pomocą narzędzia do zarządzania 

preferencjami dot. cookies (CMP)

Przekazywane użytkownikom 

informacje muszą być zrozumiałe

i wystarczająco dokładne, 

aby umożliwić zrozumienie 

funkcjonowania cookie 

Wydawca witryny powinien ustalić 

wszystkie pliki cookie, okres

ich używania oraz strony trzecie, 

które mogą mieć do nich dostęp



ZGODA!



ZGODA!



Case

Ambitny dział marketingu przeanalizował całą historię zakupową klienta 

Nowaka z ostatnich 15 lat. Na tej podstawie przewidział jego średnie zarobki 

i wysłał mu na urodziny dedykowaną ofertę odkurzaczy „z górnej półki”. 

Przeglądając ofertę Pan Nowak zdecydował się jednak na tańszy sprzęt. Nie 

był jednak zadowolony, że został przypisany do klientów „premium” i 

poskarżył się, że nigdy nie wyraził zgody na takie profilowanie.

Czy pan Nowak ma rację?



Przebieg procesu profilowania

AnalizaDANE DECYZJA 

AUTOMATYCZNA
bez istotnego 

wpływu lub skutku 
prawnego

6f

DECYZJA

Z CZYNNIKIEM 

LUDZKIM

DECYZJA 

AUTOMATYCZNA
z istotnym wpływem

lub skutkiem 
prawnym

X

Y

PROFIL

M

O

ZALEŻNOŚCI 

STATYSTYCZNE

X → M

Y → O

6f (6a) 6f (6a)

22

6f (6a)



Case

Panu Nowakowi została przesłana dedykowaną ofertę odkurzaczy „z górnej 

półki”. Pan Nowak dokładnie przejrzał strony sklepu internetowego, ale nie 

odnalazł tańszych odpowiedników przedstawionego odkurzacza, kupił więc 

sprzęt oferowany promocyjnie przez sklep.

Czy sklep postąpił prawidłowo przestawiając niepełną ofertę?



Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera 

się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje 

wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

Art. 22 ust. 1 RODO

Decyzja
Wyłącznie 

zautomatyzowane 
przetwarzanie

Istotny skutek



Case

Użytkownik serwisu „Nasze cenne zdrowie” składa skargę do UODO i 

UOKIK na brak informacji o tożsamości firm medycznych, których kremy z 

filtrem mineralnym są wyświetlane w serwisie. Wydawca strony broni się 

argumentem, że nie ma wpływu na treść reklamy, które się wyświetlają w 

serwisie. 

Czy argumentacja jest przekonująca?



Ramy prawne reklamy behawioralnej

Art. 13 i 14 RODO 

(informowanie 

o przetwarzaniu 

danych osobowych)

Art. 24 DSA 

(wskazujemy osobę 

fizyczną lub prawną, 

w imieniu której 

reklama jest 

wyświetlana)



E-MAIL MARKETING



Case

Sklep zoologiczny „Dziubek i Rybka” chciałby wysyłać komunikaty 

marketingowe drogą mailową do swoich klientów. Jest dopiero na początku 

swojej drogi w e-handlu i nie dysponuje jeszcze bogatą bazą adresów e-mail. 

Jak sklep może pozyskać adresy mailowe do wysyłki treści 
marketingowych?



1. Bezpośredni zapis na stronie 

(dedykowany baner lub zapis „przy 

okazji”)

2. Zakup bazy danych od innego 

podmiotu

3. Zlecenie innemu podmiotowi wysyłki 

własnego marketingu

4. Płacenie zgodą marketingową

E-mail marketing



Case

Firma informatyczna „DotKom” prowadzi bloga o nowinkach 

technologicznych. Czytelnicy bloga kupują często także sprzęt w sklepie 

firmy „DotKom”, stali klienci korzystają najczęściej z zakupów po 

zalogowaniu jako stały klient, gdzie otrzymują dedykowane rabaty i 

promocje. 

Czy sklep może wysyłać do czytelników bloga ofertę sprzedażową 
sklepu? Czy maile marketingowe mogą być wysyłane do klientów, 
którzy mają konto w sklepie?



E-mail marketing – na zgodzie i bez

BEZ ZGODYZGODA

\ Obejmuje kanał komunikacji

\ Wskazuje na adresata

\ Wskazuje na treść (marketing własny/ 

cudzy)

\ Odpowiedź na zapytanie ofertowe

\ Element świadczonej / zamówionej usługi

\ Marketing wysyłany przez inny podmiot w 

jego imieniu



NIEUCZCIWE PRAKTYKI



Case

Serwis „pychaśne-zdrowaśne.pl” publikuje artykuł dotyczący szkodliwości 

jedzenia słodyczy. Treść wywiadów z lekarzami dietetykami jest przeplatana 

zdjęciami suplementu diety wpierającego proces odchudzania.

Jak jakie działanie prawne powinni zapewnić doradcy firmy?



Akt o usługach cyfrowych (DSA)

Przejrzystość reklam internetowych

Platformy internetowe, które wyświetlają reklamy na swoich interfejsach 

internetowych, zapewniają, aby odbiorcy usługi – w odniesieniu do każdej konkretnej 

reklamy wyświetlonej każdemu poszczególnemu odbiorcy – byli w stanie w sposób 

jasny i jednoznaczny oraz w czasie rzeczywistym wskazać:

a) że wyświetlone informacje są reklamą;

b) osobę fizyczną lub prawną, w imieniu której reklama jest wyświetlana;

c) znaczące informacje na temat głównych parametrów wykorzystanych do 

określenia odbiorcy, któremu reklama jest wyświetlana.

Artykuł 24



Case

Wschodząca gwiazda mediów społecznościowych o nicku „Poooooodle”, 

właścicielka hodowli pudli rasowych publikuje systematycznie posty 

zachwalające różne karmy dla zwierząt. Niektóre posty sponsorowane są 

oznaczona jako reklama, inne nie. Obserwujący konto zwracają uwagę, że 

nie wiedzą którym postom ufać i które produkty powinni zakup dla swoich 

psów.

Czy „Poooooodle” powinna na coś zwrócić uwagę publikując posty?



Rekomendacje Prezesa UOKiK dotyczące oznaczania 

materiałów reklamowych przez influencerów w mediach 

społecznościowych – projekt

1. Regulacje prawne dotyczące oznaczania materiałów reklamowych 

2. Oznaczanie materiałów reklamowych przez influencerów, a różne rodzaje współprac 

komercyjnych

3. Promocja produktów własnych (autopromocja)

4. Sposoby oznaczania materiałów reklamowych w mediach społecznościowych 

5. Kategorie specjalne oraz zakazane

6. Przykłady



Case

Sklep internetowy z narzędziami dla rolników wysyła przed każdym sezonem 

żniwnym wiadomości mailowe z informacją o nowych cenach niektórych 

produktów. Zapobiegliwi klienci, którzy kupili część produktów poza sezonem 

są zdziwieni, bo ceny zamiast niższe – są wyższe niż kilka tygodni temu.

Czy wątpliwości klientów są uzasadnione?



Dyrektywa OMNIBUS: Informowanie o obniżkach cen

\ Obowiązek podania obok informacji o obniżonej cenie także 

informacji o najniższej cenie tego towaru lub usługi, jaka obowiązywała w ciągu 

30 dni przed wprowadzeniem obniżki.

\ Zasada ta odnosi się również do reklamy towaru czy usługi. 

Projekt Ustawy 



PODSUMOWANIE



O czym warto pamiętać

1. Marketing by design

2. Aktualizacja wiedzy prawnej

3. Pełna transparentność działania

4. Ważne decyzje biznesowe
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