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\ Uwagi wstępne:

• Co to jest monetyzacja danych

• Czym są dane sprzedażowe

\ Sposoby pozyskania danych sprzedażowych

\ Cele wykorzystywania danych sprzedażowych

\ Modele i sposoby monetyzacji danych sprzedażowych

\ Pozostałe aspekty prawne

\ Q&A

\ Podsumowanie

Agenda spotkania



UWAGI WSTĘPNE



\ wykorzystanie danych w celu uzyskania 

wymiernych korzyści finansowych 

\ dane jako aktywo 

\ Dane sprzedażowe to zestaw danych o 

kliencie i potencjalnym kliencie, jego 

preferencjach zakupowych, potrzebach 

zakupowych, potencjale zakupowym etc.

Czym są dane 

sprzedażowe i co to jest 

monetyzacja danych?



SPOSOBY POZYSKANIA 

DANYCH SPRZEDAŻOWYCH



Źródła danych

Wewnętrzne

\ Realizacja usług

\ Organizacja 

eventów,ankiety

konkursów 

i programy 

lojalnościowe

\ Cold

Calling/mailling

Zewnętrzne

\ Nabycie baz 

danych

\ Rejestry i 

wywiadownie 

gospodarcze

\ Partnerzy 

marketingowi 

i analityczni

Hybrydowe

\ Pliki cookies

\ Banery 

reklamowe na 

stronach 

internetowych

\ Grupy kapitałowe

\ Media 

społecznościowe

\ Wykorzystywanie 

cudzych danych 

sprzedażowych



WEWNĘTRZNE 

ŹRÓDŁA



\ Rozumiemy przez to tylko te dane, które 

są konieczne do zrealizowania przez 

spółkę usługi

\ Znaczące ograniczenia w zmianie 

decyzji o celach wykorzystywania 

danych „po fakcie”

\ Model „usługa w zamian za dane 

osobowe” możliwa pod warunkiem 

spełnienia wymagań prawnych 

wynikających z RODO oraz ustawy o 

prawach konsumenta

Realizacja usługi



\ Promowanie usług z wykorzystaniem 

wizerunku uczestników eventu może 

wymagać uzyskania od nich zezwolenia, 

o którym mowa w art. 81 ust. 1 ustawy 

o prawach autorskich i prawach 

pokrewnych

\ Dane nie mogą być przechowywane 

wiecznie

\ Dane obowiązkowe powinny zostać 

w wyraźny sposób oddzielone od danych 

dobrowolnych

Organizacja eventów, 

konkursów, ankiety i 

programy lojalnościowe 



\ Na zlecającym ciąży odpowiedzialność 

za działania call center

\ Ryzyko błędów ludzkich i złej woli

\ Wysokie ryzyko w przypadku cold

callingu

Call calling/Cold mailling, 

call center



ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA



\ Weryfikacja zgodności danych 

zawartych w bazie danych z 

wymogami prawnymi

\ Brak gwarancji aktualności bazy

\ Reżim prawny przeniesienia praw do 

bazy danych i jej ochrony

\ Różne modele własności i dostępu do 

baz danych

Nabycie baz danych



\ nabycie wyłącznie bazy danych 

sprzedażowych

\ licencja bazy danych sprzedażowych

\ nabycie przedsiębiorstwa lub jego 

zorganizowanej części, w której baza 

danych sprzedażowych będzie 

aktywem (know how)

\ przekształcenia spółek prawa 

handlowego

Modele własności 

i dostępu do baz danych



\ Udostępnienie danych osobowych pomiędzy 

poprzednim właścicielem bazy danych, a nowym 

właścicielem bazy danych w przypadku przeniesienia 

praw własności do bazy danych

\ pełny obowiązek informacyjny czy tylko informacja o 

zmianie tożsamości administratora 

\ czy konieczna zgoda na przetwarzanie danych 

osobowych

Podstawa prawna przetwarzania 

danych i obowiązki prawne 

związane z nabyciem baz danych 

sprzedażowych



\ Publiczne i prywatne rejestry przechowujące dane dot. osób fizycznych i 

prawnych

\ Dostęp do baz może wynikać z przepisów prawa lub umowy

\ Znaczące ograniczenia dot. potencjalnego wykorzystywania danych w 

celach sprzedażowych

Rejestry i wywiadownie 

gospodarcze



\ Różne formy współpracy i zasad 

transferu danych

\ Co do zasady powiązani z innymi 

metodami pozyskiwania danych tj. 

cookies lub sprzedaż baz danych

\ Umowne ograniczenia odpłatności 

za przekazany lead – problem 

retencji

Partnerzy 

marketingowi 

i analityczni



HYBRYDOWE ŹRÓDŁA



\ Cookies stron pierwszych i trzecich

\ Co do zasady wymagają zgody 

użytkownika w rozumieniu art. 172 

ust. 1 Prawo Telekom.

\ Ryzyka związane z transferem 

poza EOG

Cookies i banery 

reklamowe na stronach 

internetowych



\ Brak możliwości swobodnej wymiany 

danych

\ Możliwość skorzystania z identycznych 

usług w ramach innego kraju 

obsługiwanego przez członka grupy 

kapitałowej

\ Konieczność zawarcia umowy 

regulującej transfery danych oraz ich 

zmapowania

Grupy kapitałowe



\ Wykorzystywanie przez podwykonawcę danych sprzedażowych przekazanych 

przez klienta w konkretnych celach np. analitycznych i marketingowych

\ Wykorzystywanie danych "przyniesionych" przez pracownika

\ Kwestia praw autorskich do wytworzonych danych

Wykorzystywanie cudzych danych sprzedażowych



CELE MONETYZACJI 

DANYCH 



Cele wykorzystywania danych sprzedażowych 

5

4

2

1
3

Docieranie do nowych 
grup odbiorców 

Optymalizacja kosztów 
produkcji 

Wzbudzanie 
zainteresowania i 
nakłonienie do 
ponownych zakupów 

Uzyskiwanie korzyści 

finansowych

Wzrost produktywności 



MODELE I SPOSOBY 

MONETYZACJI DANYCH



Modele monetyzacji danych 

Data as a Service 

Insight as a Service

Analytics-enabled Platform 

as a Service 



Sposoby monetyzacji danych 

Analityka

Profilowanie

Sprzedaż baz danych

Marketing



\ Konieczność przeprowadzenia analizy 

uzasadnionego interesu pod kątem konieczności 

przechowywania danych osobowych w formie 

niezanonimizowanej

\ Konieczne wyznaczenie okresu końcowego 

wykorzystywania danych – po upłynięciu okresu 

dane mogą być wykorzystywane tylko po 

zanonimizowaniu

\ Zanonimizowane wyniki lub dane mogą być 

wykorzystywane do dalszej sprzedaży

\ Problematyka zewnętrznych dostawców usług 

analitycznych

Analityka danych



\ W przypadku 

istotnych skutków 

dla podmiotu danych 

konieczna jest jego 

zgoda

\ Co do zasady nie 

może być oparte na 

szczególnych 

kategoriach danych

Profilowanie

\ Konieczne wprowadzenie 

mechanizmów blokujących 

profilowanie względem 

konkretnych klientów

\ Konieczność stworzenia 

dokumentacji opisującej sposób 

podejmowania decyzji przez AI

\ System musi zapewniać 

możliwość stworzenia kopii 

danych na żądanie klienta.



\ Dążenie do przedstawienia bazy 

danych w najlepszym świetle

\ Zabezpieczenie metadanych na 

potrzeby bezpieczeństwa obrotu

\ Konieczność posiadania podstawy 

prawnej do udostępnienia danych 

osobowych

\ Dążenie do ograniczenia 

odpowiedzialności

\ Reżim prawny przeniesienia praw 

do bazy danych i jej ochrony

Sprzedaż baz danych



\ Różne formy zwrócenia uwagi klienta

i potencjalnego klienta w oparciu 

o posiadane informacje

\ Niektóre formy wymagają zgody 

odbiorcy

\ Bardzo często są jedną z metod 

pozyskiwania danych sprzedażowych

Marketing



POZOSTAŁE ASPEKTY 

PRAWNE



Ustawa o nieuczciwej konkurencji a monetyzacja danych

naruszenie tajemnicy 

przedsiębiorstwa

wprowadzające w błąd oznaczenie 

przedsiębiorstwa



Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów 

a monetyzacja danych

naruszanie obowiązku udzielania 

konsumentom rzetelnej, 

prawdziwej i pełnej informacji

nieuczciwe praktyki rynkowe



PYTANIA



Maruta Wachta sp.k.

Wspólna 62, Warszawa

www.maruta.pl

We know IT

Beata Kąkol-Dembowska 

+48 532 691 789

bkakol-dembowska@maruta.pl

Damian Bielecki

+48 787 243 932

dbielecki@maruta.pl
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