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U S TAWA

z dnia 18 lipca 2002 r.

o Êwiadczeniu us∏ug drogà elektronicznà.

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa okreÊla: 

1) obowiàzki us∏ugodawcy zwiàzane ze Êwiadczeniem
us∏ug drogà elektronicznà, 

2) zasady wy∏àczania odpowiedzialnoÊci us∏ugo-
dawcy z tytu∏u Êwiadczenia us∏ug drogà elektro-
nicznà,

3) zasady ochrony danych osobowych osób fizycz-
nych korzystajàcych z us∏ug Êwiadczonych drogà
elektronicznà.



Art. 2. OkreÊlenia u˝yte w ustawie oznaczajà: 

1) adres elektroniczny — oznaczenie systemu telein-
formatycznego umo˝liwiajàce porozumiewanie si´
za pomocà Êrodków komunikacji elektronicznej,
w szczególnoÊci poczty elektronicznej,

2) informacja handlowa — ka˝dà informacj´ przezna-
czonà bezpoÊrednio lub poÊrednio do promowania
towarów, us∏ug lub wizerunku przedsi´biorcy lub
osoby wykonujàcej zawód, której prawo do wyko-
nywania zawodu jest uzale˝nione od spe∏nienia
wymagaƒ okreÊlonych w odr´bnych ustawach,
z wy∏àczeniem informacji umo˝liwiajàcej porozu-
miewanie si´ za pomocà Êrodków komunikacji
elektronicznej z okreÊlonà osobà oraz informacji
o towarach i us∏ugach nies∏u˝àcej osiàgni´ciu efek-
tu handlowego po˝àdanego przez podmiot, który
zleca jej rozpowszechnianie, w szczególnoÊci bez
wynagrodzenia lub innych korzyÊci od producen-
tów, sprzedawców i Êwiadczàcych us∏ugi,

3) system teleinformatyczny — zespó∏ wspó∏pracujà-
cych ze sobà urzàdzeƒ informatycznych i oprogra-
mowania, zapewniajàcy przetwarzanie i przecho-
wywanie, a tak˝e wysy∏anie i odbieranie danych
poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocà w∏a-
Êciwego dla danego rodzaju sieci urzàdzenia koƒ-
cowego w rozumieniu ustawy z dnia 21 lipca
2000 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73,
poz. 852, z 2001 r. Nr 122, poz. 1321 i Nr 154,
poz. 1800 i 1802 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253
i Nr 74, poz. 676), 

4) Êwiadczenie us∏ugi drogà elektronicznà — wykona-
nie us∏ugi, które nast´puje przez wysy∏anie i odbie-
ranie danych za pomocà systemów teleinforma-
tycznych, na indywidualne ˝àdanie us∏ugobiorcy,
bez jednoczesnej obecnoÊci stron, przy czym dane
te sà transmitowane za poÊrednictwem sieci pu-
blicznych w rozumieniu ustawy, o której mowa
w pkt 3,

5) Êrodki komunikacji elektronicznej — rozwiàzania
techniczne, w tym urzàdzenia teleinformatyczne
i wspó∏pracujàce z nimi narz´dzia programowe,
umo˝liwiajàce indywidualne porozumiewanie si´
na odleg∏oÊç przy wykorzystaniu transmisji danych
mi´dzy systemami teleinformatycznymi, a w szcze-
gólnoÊci poczt´ elektronicznà,

6) us∏ugodawca — osob´ fizycznà, osob´ prawnà al-
bo jednostk´ organizacyjnà nieposiadajàcà osobo-
woÊci prawnej, która prowadzàc, chocia˝by ubocz-
nie, dzia∏alnoÊç zarobkowà lub zawodowà Êwiad-
czy us∏ugi drogà elektronicznà, 

7) us∏ugobiorca — osob´ fizycznà, osob´ prawnà 
albo jednostk´ organizacyjnà nieposiadajàcà oso-
bowoÊci prawnej, która korzysta z us∏ugi Êwiadczo-
nej drogà elektronicznà.

Art. 3. Przepisów ustawy nie stosuje si´ do:

1) rozpowszechniania lub rozprowadzania progra-
mów radiowych lub programów telewizyjnych

i zwiàzanych z nimi przekazów tekstowych w rozu-
mieniu ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofo-
nii i telewizji (Dz. U. z 2001 r. Nr 101, poz. 1114 oraz
z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 56, poz. 517), 

2) u˝ywania poczty elektronicznej lub innego równo-
rz´dnego Êrodka komunikacji elektronicznej mi´-
dzy osobami fizycznymi, w celach osobistych nie-
zwiàzanych z prowadzonà przez te osoby, chocia˝-
by ubocznie, dzia∏alnoÊcià zarobkowà lub wykony-
wanym przez nie zawodem,

3) Êwiadczenia przez operatora us∏ug telekomunika-
cyjnych polegajàcych na przekazywaniu danych
lub sygna∏ów mi´dzy zakoƒczeniami sieci teleko-
munikacyjnej, je˝eli przekaz ten dokonywany jest
w oparciu o zasady okreÊlone w art. 12,

4) przeprowadzania rozliczeƒ i rozrachunków mi´dzy-
bankowych za pomocà elektronicznych noÊników
informacji,

5) wydawania i wykorzystywania kart p∏atniczych oraz
pieniàdza elektronicznego w rozumieniu ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Prawo bankowe (Dz. U.
z 2002 r. Nr 72, poz. 665, Nr 126, poz. 1070 i Nr 141,
poz. 1178),

6) Êwiadczenia us∏ug drogà elektronicznà, je˝eli odby-
wa si´ ono w ramach struktury organizacyjnej
us∏ugodawcy, przy czym us∏uga Êwiadczona drogà
elektronicznà s∏u˝y wy∏àcznie do kierowania pracà
lub procesami gospodarczymi tego podmiotu.

Art. 4. 1. Je˝eli ustawa wymaga uzyskania zgody
us∏ugobiorcy, to zgoda ta:

1) nie mo˝e byç domniemana lub dorozumiana
z oÊwiadczenia woli o innej treÊci,

2) mo˝e byç odwo∏ana w ka˝dym czasie.

2. Us∏ugodawca wykazuje uzyskanie zgody, o któ-
rej mowa w ust. 1, dla celów dowodowych.

Rozdzia∏ 2

Obowiàzki us∏ugodawcy Êwiadczàcego us∏ugi drogà
elektronicznà

Art. 5. 1. Us∏ugodawca podaje, w sposób wyraêny,
jednoznaczny i bezpoÊrednio dost´pny poprzez sys-
tem teleinformatyczny, którym pos∏uguje si´ us∏ugo-
biorca, informacje podstawowe okreÊlone w ust. 2—5. 

2. Us∏ugodawca podaje:

1) adresy elektroniczne,

2) imi´, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo
nazw´ lub firm´ oraz siedzib´ i adres.

3. Je˝eli us∏ugodawcà jest przedsi´biorca, podaje
on równie˝ informacje dotyczàce w∏aÊciwego zezwole-
nia i organu zezwalajàcego, w razie gdy Êwiadczenie
us∏ugi wymaga, na podstawie odr´bnych przepisów,
takiego zezwolenia.
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4. Przepis ust. 3 nie narusza obowiàzku okreÊlone-
go w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 listopada
1999 r. — Prawo dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U.
Nr 101, poz. 1178, z 2000 r. Nr 86, poz. 958 i Nr 114,
poz. 1193, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, Nr 67, poz. 679,
Nr 102, poz. 1115 i Nr 147, poz. 1643 oraz z 2002 r. Nr 1,
poz. 2, Nr 115, poz. 995 i Nr 130, poz. 1112). 

5. Je˝eli us∏ugodawcà jest osoba fizyczna, której
prawo do wykonywania zawodu jest uzale˝nione od
spe∏nienia okreÊlonych w odr´bnych ustawach wyma-
gaƒ, podaje równie˝: 

1) w przypadku ustanowienia pe∏nomocnika, jego
imi´, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo
jego nazw´ lub firm´ oraz siedzib´ i adres, 

2) samorzàd zawodowy, do którego nale˝y, 

3) tytu∏ zawodowy, którego u˝ywa, oraz paƒstwo,
w którym zosta∏ on przyznany, 

4) numer w rejestrze publicznym, do którego jest wpi-
sany wraz ze wskazaniem nazwy rejestru i organu
prowadzàcego rejestr, 

5) informacj´ o istnieniu w∏aÊciwych dla danego za-
wodu zasad etyki zawodowej oraz o sposobie do-
st´pu do tych zasad.

Art. 6. Us∏ugodawca jest obowiàzany zapewniç
us∏ugobiorcy dost´p do aktualnej informacji o:

1) szczególnych zagro˝eniach zwiàzanych z korzysta-
niem z us∏ugi Êwiadczonej drogà elektronicznà,

2) funkcji i celu oprogramowania lub danych nieb´dà-
cych sk∏adnikiem treÊci us∏ugi, wprowadzanych
przez us∏ugodawc´ do systemu teleinformatyczne-
go, którym pos∏uguje si´ us∏ugobiorca.

Art. 7. Us∏ugodawca zapewnia dzia∏anie systemu
teleinformatycznego, którym si´ pos∏uguje, umo˝li-
wiajàc nieodp∏atnie us∏ugobiorcy: 

1) w razie, gdy wymaga tego w∏aÊciwoÊç us∏ugi: 

a) korzystanie przez us∏ugobiorc´ z us∏ugi Êwiad-
czonej drogà elektronicznà, w sposób uniemo˝-
liwiajàcy dost´p osób nieuprawnionych do tre-
Êci przekazu sk∏adajàcego si´ na t´ us∏ug´,
w szczególnoÊci przy wykorzystaniu technik
kryptograficznych odpowiednich dla w∏aÊciwo-
Êci Êwiadczonej us∏ugi, 

b) jednoznacznà identyfikacj´ stron us∏ugi Êwiad-
czonej drogà elektronicznà oraz potwierdzenie
faktu z∏o˝enia oÊwiadczeƒ woli i ich treÊci, nie-
zb´dnych do zawarcia drogà elektronicznà umo-
wy o Êwiadczenie tej us∏ugi, w szczególnoÊci
przy wykorzystaniu bezpiecznego podpisu elek-
tronicznego w rozumieniu ustawy z dnia
18 wrzeÊnia 2001 r. o podpisie elektronicznym
(Dz. U. Nr 130, poz. 1450), 

2) zakoƒczenie, w ka˝dej chwili, korzystania z us∏ugi
Êwiadczonej drogà elektronicznà.

Art. 8. 1. Us∏ugodawca:

1) okreÊla regulamin Êwiadczenia us∏ug drogà elek-
tronicznà, zwany dalej „regulaminem”,

2) nieodp∏atnie udost´pnia us∏ugobiorcy regulamin
przed zawarciem umowy o Êwiadczenie takich
us∏ug, a tak˝e — na jego ˝àdanie — w taki sposób,
który umo˝liwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwala-
nie treÊci regulaminu za pomocà systemu telein-
formatycznego, którym pos∏uguje si´ us∏ugobior-
ca.

2. Us∏ugobiorca nie jest zwiàzany tymi postanowie-
niami regulaminu, które nie zosta∏y mu udost´pnione
w sposób, o którym mowa w ust. 1 pkt 2. 

3. Regulamin okreÊla w szczególnoÊci: 

1) rodzaje i zakres us∏ug Êwiadczonych drogà elektro-
nicznà, 

2) warunki Êwiadczenia us∏ug drogà elektronicznà,
w tym: 

a) wymagania techniczne niezb´dne do wspó∏pra-
cy z systemem teleinformatycznym, którym po-
s∏uguje si´ us∏ugodawca,

b) zakaz dostarczania przez us∏ugobiorc´ treÊci
o charakterze bezprawnym,

3) warunki zawierania i rozwiàzywania umów
o Êwiadczenie us∏ug drogà elektronicznà, 

4) tryb post´powania reklamacyjnego.

4. Us∏ugodawca Êwiadczy us∏ugi drogà elektronicz-
nà zgodnie z regulaminem.

Art. 9. 1. Informacja handlowa jest wyraênie wyod-
r´bniana i oznaczana w sposób niebudzàcy wàtpliwo-
Êci, ˝e jest to informacja handlowa. 

2. Informacja handlowa zawiera: 

1) oznaczenie podmiotu, na którego zlecenie jest ona
rozpowszechniana, oraz jego adresy elektroniczne,

2) wyraêny opis form dzia∏alnoÊci promocyjnej,
w szczególnoÊci obni˝ek cen, nieodp∏atnych
Êwiadczeƒ pieni´˝nych lub rzeczowych i innych ko-
rzyÊci zwiàzanych z promowanym towarem, us∏u-
gà lub wizerunkiem, a tak˝e jednoznaczne okreÊle-
nie warunków niezb´dnych do skorzystania z tych
korzyÊci, o ile sà one sk∏adnikiem oferty,

3) wszelkie informacje, które mogà mieç wp∏yw na
okreÊlenie zakresu odpowiedzialnoÊci stron,
w szczególnoÊci ostrze˝enia i zastrze˝enia.

3. Przepisy ust. 1 i 2 nie naruszajà przepisów ustawy:

1) z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211, z 1996 r. Nr 106,
poz. 496, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, z 1998 r. Nr 106,
poz. 668, z 2000 r. Nr 29, poz. 356 i Nr 93, poz. 1027
oraz z 2002 r. Nr 126, poz. 1068 i 1071 i Nr 129,
poz. 1102) oraz 
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2) z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych, zak∏adach
wzajemnych i grach na automatach (Dz. U. z 1998 r.
Nr 102, poz. 650, Nr 145, poz. 946, Nr 155, poz. 1014
i Nr 160, poz. 1061, z 2000 r. Nr 9, poz. 117, Nr 70,
poz. 816 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 84, poz. 908
oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253). 

Art. 10. 1. Zakazane jest przesy∏anie niezamówionej
informacji handlowej skierowanej do oznaczonego od-
biorcy za pomocà Êrodków komunikacji elektronicznej,
w szczególnoÊci poczty elektronicznej.

2. Informacj´ handlowà uwa˝a si´ za zamówionà,
je˝eli odbiorca wyrazi∏ zgod´ na otrzymywanie takiej
informacji, w szczególnoÊci udost´pni∏ w tym celu
identyfikujàcy go adres elektroniczny.

3. Dzia∏anie, o którym mowa w ust. 1, stanowi czyn
nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów usta-
wy, o której mowa w art. 9 ust. 3 pkt 1.

Art. 11. W sprawach nieuregulowanych w ustawie
do Êwiadczenia us∏ug drogà elektronicznà, w szczegól-
noÊci do sk∏adania oÊwiadczeƒ woli w postaci elektro-
nicznej, stosuje si´ przepisy Kodeksu cywilnego oraz
innych ustaw.

Rozdzia∏ 3

Wy∏àczenie odpowiedzialnoÊci us∏ugodawcy z tytu∏u
Êwiadczenia us∏ug drogà elektronicznà

Art. 12. 1. Nie ponosi odpowiedzialnoÊci za przeka-
zywane dane ten, kto transmitujàc dane:

1) nie jest inicjatorem transmisji, 

2) nie wybiera odbiorcy danych oraz 

3) nie usuwa albo nie modyfikuje danych b´dàcych
przedmiotem transmisji.

2. Wy∏àczenie odpowiedzialnoÊci, o którym mowa
w ust. 1, obejmuje tak˝e automatyczne i krótkotrwa∏e
poÊrednie przechowywanie transmitowanych danych,
je˝eli dzia∏anie to ma wy∏àcznie na celu przeprowadze-
nie transmisji, a dane nie sà przechowywane d∏u˝ej, ni˝
jest to w zwyk∏ych warunkach konieczne dla zrealizo-
wania transmisji. 

Art. 13. 1. Nie ponosi odpowiedzialnoÊci za prze-
chowywane dane ten, kto transmitujàc dane oraz za-
pewniajàc automatyczne i krótkotrwa∏e poÊrednie
przechowywanie tych danych w celu przyspieszenia
ponownego dost´pu do nich na ˝àdanie innego pod-
miotu: 

1) nie usuwa albo nie modyfikuje danych, 

2) pos∏uguje si´ uznanymi i stosowanymi zwykle
w tego rodzaju dzia∏alnoÊci technikami informa-
tycznymi okreÊlajàcymi parametry techniczne do-
st´pu do danych i ich aktualizowania oraz 

3) nie zak∏óca pos∏ugiwania si´ technikami informa-
tycznymi uznanymi i stosowanymi zwykle w tego

rodzaju dzia∏alnoÊci w zakresie zbierania informa-
cji o korzystaniu ze zgromadzonych danych.

2. Nie ponosi odpowiedzialnoÊci za przechowywa-
ne dane ten, kto przy zachowaniu warunków, o których
mowa w ust. 1, niezw∏ocznie usunie dane albo unie-
mo˝liwi dost´p do przechowywanych danych, gdy
uzyska wiadomoÊç, ˝e dane zosta∏y usuni´te z poczàt-
kowego êród∏a transmisji lub dost´p do nich zosta∏
uniemo˝liwiony, albo gdy sàd lub inny w∏aÊciwy organ
nakaza∏ usuni´cie danych lub uniemo˝liwienie do nich
dost´pu. 

Art. 14. 1. Nie ponosi odpowiedzialnoÊci za prze-
chowywane dane ten, kto udost´pniajàc zasoby syste-
mu teleinformatycznego w celu przechowywania da-
nych przez us∏ugobiorc´ nie wie o bezprawnym cha-
rakterze danych lub zwiàzanej z nimi dzia∏alnoÊci,
a w razie otrzymania urz´dowego zawiadomienia lub
uzyskania wiarygodnej wiadomoÊci o bezprawnym
charakterze danych lub zwiàzanej z nimi dzia∏alnoÊci
niezw∏ocznie uniemo˝liwi dost´p do tych danych. 

2. Us∏ugodawca, który otrzyma∏ urz´dowe zawia-
domienie o bezprawnym charakterze przechowywa-
nych danych dostarczonych przez us∏ugobiorc´ i unie-
mo˝liwi∏ dost´p do tych danych, nie ponosi odpowie-
dzialnoÊci wzgl´dem tego us∏ugobiorcy za szkod´ po-
wsta∏à w wyniku uniemo˝liwienia dost´pu do tych da-
nych.

3. Us∏ugodawca, który uzyska∏ wiarygodnà wiado-
moÊç o bezprawnym charakterze przechowywanych
danych dostarczonych przez us∏ugobiorc´ i uniemo˝li-
wi∏ dost´p do tych danych, nie odpowiada wzgl´dem
tego us∏ugobiorcy za szkod´ powsta∏à w wyniku unie-
mo˝liwienia dost´pu do tych danych, je˝eli niezw∏ocz-
nie zawiadomi∏ us∏ugobiorc´ o zamiarze uniemo˝liwie-
nia do nich dost´pu.

4. Przepisów ust. 1—3 nie stosuje si´, je˝eli us∏ugo-
dawca przejà∏ kontrol´ nad us∏ugobiorcà w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122, poz. 1319,
z 2001 r. Nr 110, poz. 1189 i Nr 154, poz. 1800 oraz
z 2002 r. Nr 129, poz. 1102). 

Art. 15. Podmiot, który Êwiadczy us∏ugi okreÊlone
w art. 12—14, nie jest obowiàzany do sprawdzania prze-
kazywanych, przechowywanych lub udost´pnianych
przez niego danych, o których mowa w art. 12—14.

Rozdzia∏ 4

Zasady ochrony danych osobowych w zwiàzku 
ze Êwiadczeniem us∏ug drogà elektronicznà

Art. 16. 1. Do przetwarzania danych osobowych
w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochro-
nie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101,
poz. 926), w zwiàzku ze Êwiadczeniem us∏ug drogà
elektronicznà, stosuje si´ przepisy tej ustawy, o ile
przepisy niniejszego rozdzia∏u nie stanowià inaczej.

2. Dane osobowe podlegajà ochronie przewidzia-
nej w niniejszym rozdziale w zakresie ich przetwarzania
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niezale˝nie od tego, czy jest ono dokonywane w zbio-
rach danych. 

Art. 17. Dane osobowe us∏ugobiorcy mogà byç
przetwarzane przez us∏ugodawc´ w celu i zakresie
okreÊlonym w niniejszej ustawie.

Art. 18. 1. Us∏ugodawca mo˝e przetwarzaç nast´-
pujàce dane osobowe us∏ugobiorcy niezb´dne do na-
wiàzania, ukszta∏towania treÊci, zmiany lub rozwiàza-
nia stosunku prawnego mi´dzy nimi:

1) nazwisko i imiona us∏ugobiorcy,

2) numer ewidencyjny PESEL,

3) adres zameldowania na pobyt sta∏y,

4) adres do korespondencji, je˝eli jest inny ni˝ adres,
o którym mowa w pkt 3,

5) dane s∏u˝àce do weryfikacji podpisu elektroniczne-
go us∏ugobiorcy, 

6) adresy elektroniczne us∏ugobiorcy.

2. W celu realizacji umów lub dokonania innej czyn-
noÊci prawnej z us∏ugobiorcà, us∏ugodawca mo˝e
przetwarzaç inne dane niezb´dne ze wzgl´du na w∏a-
ÊciwoÊç Êwiadczonej us∏ugi lub sposób jej rozliczenia.

3. Us∏ugodawca wyró˝nia i oznacza te spoÊród da-
nych, o których mowa w ust. 2, jako dane, których po-
danie jest niezb´dne do Êwiadczenia us∏ugi drogà elek-
tronicznà zgodnie z art. 22 ust. 1.

4. Us∏ugodawca mo˝e przetwarzaç, za zgodà us∏u-
gobiorcy i dla celów okreÊlonych w art. 19 ust. 2 pkt 2,
inne dane dotyczàce us∏ugobiorcy, które nie sà nie-
zb´dne do Êwiadczenia us∏ugi drogà elektronicznà.

5. Us∏ugodawca mo˝e przetwarzaç nast´pujàce da-
ne charakteryzujàce sposób korzystania przez us∏ugo-
biorc´ z us∏ugi Êwiadczonej drogà elektronicznà (dane
eksploatacyjne):

1) oznaczenia identyfikujàce us∏ugobiorc´ nadawane
na podstawie danych, o których mowa w ust. 1,

2) oznaczenia identyfikujàce zakoƒczenie sieci teleko-
munikacyjnej lub system teleinformatyczny, z któ-
rego korzysta∏ us∏ugobiorca,

3) informacje o rozpocz´ciu, zakoƒczeniu oraz zakre-
sie ka˝dorazowego korzystania z us∏ugi Êwiadczo-
nej drogà elektronicznà,

4) informacje o skorzystaniu przez us∏ugobiorc´
z us∏ug Êwiadczonych drogà elektronicznà.

6. Us∏ugodawca udziela informacji o danych, o któ-
rych mowa w ust. 1—5, organom paƒstwa na potrzeby
prowadzonych przez nie post´powaƒ.

Art. 19. 1. Us∏ugodawca nie mo˝e przetwarzaç da-
nych osobowych us∏ugobiorcy po zakoƒczeniu korzy-
stania z us∏ugi Êwiadczonej drogà elektronicznà, z za-
strze˝eniem ust. 2.

2. Po zakoƒczeniu korzystania z us∏ugi Êwiadczonej
drogà elektronicznà us∏ugodawca, na zasadach okre-
Êlonych w ust. 3—5, mo˝e przetwarzaç tylko te spoÊród
danych okreÊlonych w art. 18, które sà:

1) niezb´dne do rozliczenia us∏ugi oraz dochodzenia
roszczeƒ z tytu∏u p∏atnoÊci za korzystanie z us∏ugi,

2) niezb´dne do celów reklamy, badania rynku oraz
zachowaƒ i preferencji us∏ugobiorców z przezna-
czeniem wyników tych badaƒ na potrzeby polep-
szenia jakoÊci us∏ug Êwiadczonych przez us∏ugo-
dawc´, za zgodà us∏ugobiorcy,

3) niezb´dne do wyjaÊnienia okolicznoÊci niedozwo-
lonego korzystania z us∏ugi, o którym mowa
w art. 21 ust. 1,

4) dopuszczone do przetwarzania na podstawie od-
r´bnych ustaw lub umowy.

3. Rozliczenie us∏ugi Êwiadczonej drogà elektro-
nicznà przedstawione us∏ugobiorcy nie mo˝e ujawniaç
rodzaju, czasu trwania, cz´stotliwoÊci i innych parame-
trów technicznych poszczególnych us∏ug, z których
skorzysta∏ us∏ugobiorca, chyba ˝e za˝àda∏ on szczegó-
∏owych informacji w tym zakresie.

4. Dla celów, o których mowa w ust. 2 pkt 2, dopusz-
cza si´ jedynie zestawianie danych wymienionych
w art. 18 ust. 4 i 5 dotyczàcych korzystania przez us∏u-
gobiorc´ z ró˝nych us∏ug Êwiadczonych drogà elektro-
nicznà, pod warunkiem usuni´cia wszelkich oznaczeƒ
identyfikujàcych us∏ugobiorc´ lub zakoƒczenie sieci te-
lekomunikacyjnej albo system teleinformatyczny,
z którego korzysta∏ (anonimizacja danych), chyba ˝e
us∏ugobiorca wyrazi∏ uprzednio zgod´ na nieusuwanie
tych oznaczeƒ. 

5. Us∏ugodawca nie mo˝e zestawiaç danych osobo-
wych us∏ugobiorcy z przybranym przez niego pseudo-
nimem.

Art. 20. 1. Us∏ugodawca, który przetwarza dane
osobowe us∏ugobiorcy, jest obowiàzany zapewniç
us∏ugobiorcy dost´p do aktualnej informacji o:

1) mo˝liwoÊci korzystania z us∏ugi Êwiadczonej drogà
elektronicznà anonimowo lub z wykorzystaniem
pseudonimu, o ile sà spe∏nione warunki okreÊlone
w art. 22 ust. 2,

2) udost´pnianych przez us∏ugodawc´ Êrodkach tech-
nicznych zapobiegajàcych pozyskiwaniu i modyfi-
kowaniu przez osoby nieuprawnione, danych oso-
bowych przesy∏anych drogà elektronicznà,

3) podmiocie, któremu powierza przetwarzanie da-
nych, ich zakresie i zamierzonym terminie przeka-
zania, je˝eli us∏ugodawca zawar∏ z tym podmiotem
umow´ o powierzenie do przetwarzania danych,
o których mowa w art. 18 ust. 1, 2, 4 i 5. 

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, powinny byç
dla us∏ugobiorcy stale i ∏atwo dost´pne za pomocà sys-
temu teleinformatycznego, którym si´ pos∏uguje.
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Art. 21. 1. W przypadku uzyskania przez us∏ugo-
dawc´ wiadomoÊci o korzystaniu przez us∏ugobiorc´
z us∏ugi Êwiadczonej drogà elektronicznà niezgodnie
z regulaminem lub z obowiàzujàcymi przepisami (nie-
dozwolone korzystanie), us∏ugodawca mo˝e przetwa-
rzaç dane osobowe us∏ugobiorcy w zakresie niezb´d-
nym do ustalenia odpowiedzialnoÊci us∏ugobiorcy,
pod warunkiem ˝e utrwali dla celów dowodowych fakt
uzyskania oraz treÊç tych wiadomoÊci.

2. Us∏ugodawca mo˝e powiadomiç us∏ugobiorc´
o jego nieuprawnionych dzia∏aniach z ˝àdaniem ich
niezw∏ocznego zaprzestania, a tak˝e o skorzystaniu
z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1.

Art. 22. 1. Odmowa Êwiadczenia us∏ugi drogà elek-
tronicznà z powodu nieudost´pnienia przez us∏ugo-
biorc´ danych, o których mowa w art. 18 ust. 1 i 2, jest
dopuszczalna tylko wtedy, gdy przetwarzanie tych da-
nych jest niezb´dne ze wzgl´du na sposób funkcjono-
wania systemu teleinformatycznego zapewniajàcego
Êwiadczenie us∏ugi drogà elektronicznà lub w∏aÊci-
woÊç us∏ugi albo wynika z odr´bnych ustaw.

2. Us∏ugodawca umo˝liwia us∏ugobiorcy korzysta-
nie z us∏ugi lub uiszczanie op∏at za nià, je˝eli us∏uga
Êwiadczona drogà elektronicznà jest odp∏atna, w spo-
sób anonimowy albo przy u˝yciu pseudonimu, o ile
jest to technicznie mo˝liwe oraz zwyczajowo przyj´te.

Rozdzia∏ 5

Przepisy karne

Art. 23. Kto wbrew obowiàzkom okreÊlonym
w art.5 nie podaje danych, o których mowa w art. 5
ust. 2, 3 lub 5, albo podaje dane nieprawdziwe lub nie-
pe∏ne, podlega karze grzywny.

Art. 24. 1. Kto przesy∏a za pomocà Êrodków komu-
nikacji elektronicznej niezamówione informacje han-
dlowe, podlega karze grzywny.

2. Âciganie wykroczenia, o którym mowa w ust. 1,
nast´puje na wniosek pokrzywdzonego.

Art. 25. Orzekanie w sprawach o czyny okreÊlone
w art. 23 i 24 nast´puje w trybie przepisów o post´po-
waniu w sprawach o wykroczenia.

Rozdzia∏ 6

Zmiany w przepisach obowiàzujàcych

Art. 26. W ustawie z dnia 7 paêdziernika 1999 r. o j´-
zyku polskim (Dz. U. Nr 90, poz. 999 i z 2000 r. Nr 29,
poz. 358) w art. 8 w ust. 3 kropk´ zast´puje si´ przecin-
kiem i dodaje wyrazy „chyba ̋ e jest to umowa o Êwiad-
czenie us∏ug drogà elektronicznà, okreÊlonych w usta-
wie z dnia 18 lipca 2002 r. o Êwiadczeniu us∏ug drogà
elektronicznà (Dz. U. 144, poz. 1204), zawarta z us∏ugo-
dawcà nieb´dàcym podmiotem polskim.”

Art. 27. W ustawie z dnia 2 marca 2000 r. o ochro-
nie niektórych praw konsumentów oraz o odpowie-

dzialnoÊci za szkod´ wyrzàdzonà przez produkt niebez-
pieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) w art. 6:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Umowy zawierane z konsumentem bez jedno-

czesnej obecnoÊci obu stron, przy wykorzysta-
niu Êrodków porozumiewania si´ na odleg∏oÊç,
w szczególnoÊci drukowanego lub elektronicz-
nego formularza zamówienia niezaadresowa-
nego lub zaadresowanego, listu seryjnego
w postaci drukowanej lub elektronicznej, rekla-
my prasowej z wydrukowanym formularzem
zamówienia, reklamy w postaci elektronicznej,
katalogu, telefonu, telefaksu, radia, telewizji,
automatycznego urzàdzenia wywo∏ujàcego,
wizjofonu, wideotekstu, poczty elektronicznej
lub innych Êrodków komunikacji elektronicznej
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o Êwiadczeniu us∏ug drogà elektronicznà
(Dz. U. 144, poz. 1204), sà umowami na odle-
g∏oÊç, je˝eli kontrahentem konsumenta jest
przedsi´biorca, który w taki sposób zorganizo-
wa∏ swojà dzia∏alnoÊç.”;

2) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Pos∏u˝enie si´ telefonem, wizjofonem, telefak-

sem, pocztà elektronicznà, automatycznym
urzàdzeniem wywo∏ujàcym lub innym Êrod-
kiem komunikacji elektronicznej w celu z∏o˝e-
nia propozycji zawarcia umowy mo˝e nastàpiç
wy∏àcznie za uprzednià zgodà konsumenta.”

Art. 28. W ustawie z dnia 16 listopada 2000 r. o prze-
ciwdzia∏aniu wprowadzaniu do obrotu finansowego
wartoÊci majàtkowych pochodzàcych z nielegalnych
lub nieujawnionych êróde∏ (Dz. U. Nr 116, poz. 1216,
z 2001 r. Nr 63, poz. 641 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253,
Nr 32, poz. 299, Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 89,
poz. 804 i Nr 141, poz. 1178) w art. 9 ust. 1 otrzymuje
brzmienie:

„1. W celu wykonania obowiàzku rejestracji insty-
tucje obowiàzane dokonujà identyfikacji swo-
ich klientów w ka˝dym przypadku z∏o˝enia pi-
semnej, ustnej lub elektronicznej dyspozycji
(zlecenia).”

Art. 29. W ustawie z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach
(Dz. U. Nr 97, poz. 1050) w art. 10 ust. 1 otrzymuje
brzmienie:

„1. Z zastrze˝eniem przepisów szczególnych, przy
uzgadnianiu ceny umownej oraz przy stosowa-
niu ceny urz´dowej przedsi´biorca ma obowià-
zek okreÊliç, w formie pisemnej, a tak˝e, o ile to
mo˝liwe, w postaci elektronicznej, w sposób
dost´pny dla kupujàcego, szczegó∏owà charak-
terystyk´ jakoÊciowà towaru (us∏ugi), a tak˝e
wskazaç kraj pochodzenia towaru, je˝eli zosta∏
on wprowadzony na polski obszar celny.”

Art. 30. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 6 mie-
si´cy od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem art. 5 ust. 5, któ-
ry stosuje si´ od dnia uzyskania przez Rzeczpospolità
Polskà cz∏onkostwa w Unii Europejskiej.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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