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DLA BIZNESU 
 

Kampanie mailingowe w kontekście RODO 
  
Kampanie mailingowe stanowią powszechną już     
praktykę marketingową i sprzedażową. Warto się      
także w tym kontekście zastanowić, jak należy ułożyć        
te procesy, aby z jednej strony działać zgodnie z         
przepisami prawa, a z drugiej strony, aby skutkowały        
nawiązywaniem nowych kontaktów biznesowych i     
dalszej potencjalnej sprzedaży towarów lub usług do       
nowych podmiotów. Dotyczy to zarówno relacji      
business to business (B2B), jak i business to        
consumer (B2C). 
 
Wśród dostępnych form wiadomości szczególną rolę      
rolę w ostatnim czasie zyskał tzw. cold mailing        
(zimny mailing). Brak jest obecnie jednej formalnej       
definicji cold mailingu. W praktyce przyjmuje się, że        
jest on formą marketingu bezpośredniego. Jego      
istotą jest zaproszenie w formie stosownej      
wiadomości elektronicznej do współpracy    
konkretnych osób, z którymi wcześniej dany      
przedsiębiorca nie utrzymywał relacji    
biznesowych. Co do zasady celem takiej wiadomości       
jest nawiązanie kontaktu z potencjalnym partnerem      
biznesowym.  
Należy pamiętać, że marketing bezpośredni jest      
dopuszczalny, istnieją jednak prawne ograniczenia,     
które należy mieć na uwadze przy jego stosowaniu.        
Dotyczą one głównie osób fizycznych będących      
konsumentami (relacji B2C) i są konsekwencją      
szczególnej ochrony, jaką prawo otacza sferę      
prywatności osób fizycznych. W odniesieniu do cold       
mailingu najistotniejszy wydaje się przepis art. 5 ust.        
1 lit. a) – c) RODO stanowiący, że dane osobowe          
muszą być: 

● przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w       
sposób przejrzysty; 

● zbierane w konkretnych, wyraźnych i     
prawnie uzasadnionych celach i    
nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z      
tymi celami; 

● c) adekwatne, stosowne i ograniczone do      
konkretnych celów. 

 
Ograniczenia stosowania marketingu bezpośredniego 
Szczególna troska o prywatność jednostki znajduje      
odzwierciedlenie w przepisach ograniczających    
swobodę przedsiębiorcy w promowaniu swojej     
działalności z wykorzystaniem narzędzi marketingu     
bezpośredniego. Ograniczenia te dotyczą głównie     
treści, w jakiej musi być przekazana wiadomość do        
potencjalnego klienta. Nie może ona stanowić      
informacji handlowej, ponieważ wówczas jest     
konieczne uzyskanie uprzedniej zgody na jej      
przedstawienie. 
 
W świetle polskich regulacji, informacja handlowa      
to każda forma informacji przeznaczona do      
promowania, bezpośrednio lub pośrednio,    
towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorstwa,     
organizacji lub osoby prowadzącej działalność     
handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub    
wykonującą zawód regulowany. Jednocześnie    
ustawodawca wprost wskazuje, iż informacje     
umożliwiające bezpośredni dostęp do działalności     
firmy lub osoby, w szczególności nazwa domeny lub        
adres poczty elektronicznej oraz informacje     
odnoszące się do towarów, usług lub wizerunku       
firmy lub osoby, opracowywane w sposób      
niezależny, w szczególności jeżeli są one udzielane       
bez wzajemnych świadczeń finansowych, nie     
stanowią same w sobie informacji handlowych. 
 
Z kolei, zgodnie z art. 10 ust. 1 UŚUDE zakazane          
jest wykorzystywanie telekomunikacyjnych   
urządzeń końcowych oraz automatycznych    
systemów wywołujących dla celów marketingu     
bezpośredniego, bez uzyskania zgody użytkownika     
końcowego. Należy zauważyć, że polskie regulacje      
w tym zakresie stanowią implementację art. 13       
Dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej. 
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Konieczność wyrażenia zgody na przesłanie     
informacji handlowej 
 
Warunkiem zgodnego z prawem przesłania     
informacji handlowej jest uzyskanie stosownej     
zgody. Zgoda powinna zostać wyrażona w sposób       
uprzedni – przed przesłaniem informacji     
handlowej do potencjalnego klienta. Brak takiej      
zgody stanowi naruszenie prawa. Zarówno UŚUDE,      
jak i Prawo telekomunikacyjne w kontekście zgody       
przywołują przepisy o ochronie danych osobowych,      
co oznacza, że zgoda powinna być dobrowolna,       
konkretna, świadoma i jednoznacznie okazywać     
wolę, którą osoba, której dane dotyczą, przyzwala na        
przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.     
Zgoda musi zostać wyrażona w sposób      
bezpośredni – poprzez oświadczenie danej osoby      
(np. klienta lub potencjalnego klienta) lub poprzez jej        
jednoznaczne działanie potwierdzające. W takim     
przypadku jest wymagane aktywne zachowanie.     
Tylko tak wyrażona zgoda legalizuje przesyłanie      
informacji handlowej za pośrednictwem środków     
komunikacji elektronicznej. 
 
Czy można prosić o zgodę? 
 
Interesującą kwestią jest samo pozyskanie zgody.      
Czy możliwe jest wysłanie e-maila zawierającego      
jedynie prośbę o wyrażenie zgody na przedstawienie       
oferty, czy do tego będzie już potrzebna zgoda?        
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej w     
swoich stanowiskach przyjmuje niejednolite    
stanowisko, twierdząc z jednej strony, że pojęcie       
marketingu bezpośredniego należy wiązać z     
zachęcaniem do nabywania towarów lub usług      
danego przedsiębiorcy, dopuszczając jednocześnie    
przy tym możliwość zainicjowania kontaktu –      
zapytania o zgodę. Z drugiej strony twierdzi, że już         
samo zapytanie o zgodę stanowi punkt wyjścia do        
przedstawienia oferty i powinno być     
zakwalifikowane jako marketing bezpośredni. W     
podobnym tonie wypowiedział się Prezes UOKiK,      
wskazując iż zapytanie o zgodę należy      

zakwalifikować jako marketing bezpośredni, a także,      
że taka praktyka może być zakwalifikowana jako       
spam. Uwzględniając powyższe stanowiska urzędów     
wskazuje się, iż dla bezpieczeństwa zalecane jest       
zachowanie ostrożności w pierwszym kontakcie i      
sposobie pozyskiwania zgody. 
 
Z kolei zgodnie z RODO przetwarzanie danych       
osobowych – np. adresu e-mail, gdy składa się on z          
imienia i nazwiska danej osoby – jest możliwe pod         
warunkiem wykazania prawnie uzasadnionego    
interesu administratora. Dyskusyjne może się     
wydawać, czy wysłanie informacji w formie cold       
maila stanowi uzasadniony interes. W motywie 47       
preambuły RODO zawarto jednak wskazówkę     
interpretacyjną, iż „Za działanie wykonywane w      
prawnie uzasadnionym interesie można uznać     
przetwarzanie danych osobowych do celów     
marketingu bezpośredniego”. Uznając zatem cold     
mailing za formę marketingu bezpośredniego można      
przyjąć, że jest to działanie dopuszczalne przepisami       
RODO. Jednakże planowane jest zaostrzenie     
regulacji dotyczących marketingu bezpośredniego za     
sprawą rozporządzenia ePrivacy. 
 
Akt ten ma stanowić uzupełnienie do przepisów       
RODO. Rozporządzenie ePrivacy będzie mieć wpływ      
nie tylko na sytuację osób fizycznych (co reguluje        
RODO), ale znajdzie również odniesienie do osób       
prawnych. Jak podkreśla Europejska Rada Ochrony      
Danych, RODO wystarczająco nie chroni poufności      
komunikacji. Dodatkowo, w projekcie    
Rozporządzenia ePrivacy nie przewidziano    
możliwości powołania się na niezbędność dla celów       
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, co      
stanowi w świetle przepisów RODO podstawę      
przetwarzania danych w celu marketingu     
bezpośredniego. 
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Cold mailing jako alternatywa dla informacji      
handlowej 
 
Jak wynika z powyższych regulacji, co do zasady        
przedstawienie informacji handlowej (np. oferty     
handlowej) wymaga uzyskania uprzedniej zgody. O      
ile przepisy RODO dopuszczają prawnie uzasadniony      
interes administratora danych jako jedną z podstaw       
prawnych wysyłania informacji handlowej, to     
regulacje na poziomie polskich przepisów są dużo       
bardziej rygorystyczne. 
 
Warto zatem w taki sposób formułować      
wiadomości, aby nie stanowiły informacji     
handlowej. Z praktyki obrotu, dopuszczalnym     
prawnie wydaje się zatem cold mailing tzw.       
dwuetapowy. W pierwszym etapie, niejako „na      
miękko” zwracamy się do adresata (np. klienta lub        
potencjalnego klienta) o wyrażenie zgody na      
przedstawienie mu informacji handlowej, a po      
wyrażeniu zgody, dopiero w drugim kroku,      
kierujemy stosowną informację do odbiorcy. 
 
Istotne jest także to, do kogo jest wysyłana        
wiadomość. Na spersonalizowanego e-maila (np.     
jan.kowalski@xyz.pl) można wysłać wiadomość z     
propozycją współpracy, jeśli adresat wyraził na to       
zgodę lub jest podany na stronie internetowej       
firmy jako osoba kontaktowa w sprawie      
otrzymywania informacji handlowych. W praktyce     
oznacza to, iż mamy pewność, że adresat życzy sobie         
otrzymywać oferty na spersonalizowany e-mail.     
Należy jednak wskazać, że polskie przepisy      
wymagają zachowania ostrożności również w tym      
aspekcie.  
 
Skąd pozyskiwać dane i jak sformułować      
wiadomość 
 
Co do zasady wydaje się, że nie jest zakazane         
zainicjowanie kontaktu z daną osobą, z którą nie        
utrzymywało się wcześniej żadnych relacji     
biznesowych. Jeśli jednak kontakt ten ma polegać       

na zaprezentowaniu oferty marketingowej    
(rozumianej jako informacja handlowa),    
wymagana jest już zgoda takiego podmiotu. 
 
W tym kontekście zasadne jest poruszenie kwestii       
źródła danych osobowych (np. źródła adresu      
e-mail). Należy wziąć pod uwagę różne warianty       
takich sytuacji np: 
 

● Dane osobowe publicznie dostępne (np. w      
Internecie) – dla bezpieczeństwa zalecane     
jest wysyłanie wiadomości na adres ogólny      
(np. kontakt@xyz.pl),  

● Kontakt poprzez formularz ofertowy    
(kontaktowy) na stronie internetowej firmy –      
w takim wypadku adresat – np. potencjalny       
klient zainteresowany poznaniem oferty lub     
uzyskaniem informacji handlowej – sam     
podaje swoje dane kontaktowe w celu      
otrzymania informacji handlowej. Nasze    
działanie w tym zakresie sprowadza się do       
odpowiedzi na zapytanie i przesłanie oferty. 

 
Należy zatem dokładnie rozważyć, czy charakter      
przesyłanej informacji odpowiada wymogom    
prawnym stawianym tej formie komunikacji.     
Nierespektowanie ustawowych ograniczeń   
powodować może konsekwencje zarówno    
cywilnoprawne (np. skierowanie przez adresata     
niezamówionej informacji roszczeń w stosunku do jej       
nadawcy), jak i grozić odpowiedzialnością karną. 
 
Jak pokazują statystyki, poprawnie skonstruowana     
kampania mailingowa ma znaczące przełożenie na      
wzrost sprzedaży. Ze względu na restrykcje prawne,       
należy wykazać się ostrożnością w konstruowaniu      
cold maila. Jego istotą jest kierowanie      
spersonalizowanej informacji z propozycją podjęcia     
współpracy. Cold mail może przykładowo zawierać      
dane kontaktowe wraz z zaproszeniem do nawiązania       
kontaktu lub informację o towarach i usługach. Z        
zastrzeżeniem, iż nie będzie to konkretna oferta       
zmierzająca do osiągnięcia efektu handlowego. 
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Przede wszystkim nie może to być wiadomość       
masowa, gdyż wtedy nasze działanie może zostać       
uznane za spam. Ponadto, należy rozważnie wybrać       
podmioty, które najbardziej odpowiadają profilowi     
naszego potencjalnego klienta. Adresy e-mail     
powinny zostać pozyskane z prawnie     
dopuszczalnych źródeł – tzn. należy wysyłać      
wiadomości niebędące informacją handlową na     
ogólny adres firmy albo na adres spersonalizowany, o        
ile mamy pewność, że jest dedykowany do tego typu         
wiadomości tj. przesyłania informacji handlowych.     
Formułując maila lepiej wyjść z propozycją      
kontaktu – dopiero po uzyskaniu od potencjalnego       
kontrahenta zgody możemy legalnie przedstawić     
ofertę współpracy. Przykładowo, poprawnie    
skonstruowany cold mail mógłby wyglądać w ten       
sposób: 
 
„Dzień dobry Pani Anno, 
 
przeglądając Pani profil zauważyłam, że jest Pani       
zainteresowana branżą nieruchomości. Nasza firma     
od lat z sukcesami prowadzi usługi profesjonalnego       
pośrednictwa w sprzedaży i najmie nieruchomości.      
Ostatnio przeprowadziliśmy szereg transakcji    
dotyczących nieruchomości inwestycyjnych. Chętnie    
podzielimy się swoimi doświadczeniami w tym      
zakresie. Byłaby Pani zainteresowana nawiązaniem     
kontaktu i poznaniem naszej firmy? ” 
 
Tak sformułowana wiadomość pozwala na     
bezpieczny kontakt z klientem lub potencjalnym      
klientem, ponieważ pozostawia mu szerokie pole      
działania i tym samym może ewentualnie ograniczać       
zarzut przedstawienia niezamówionej informacji    
handlowej bez uzyskania stosownej uprzedniej     
zgody. 
 
Na koniec w kontekście RODO warto jeszcze       
wspomnieć o zlecaniu kampanii cold mailingowych      
(cold callingowych) zewnętrznym firmom. Jeśli     
decydujemy się na taką współpracę, warto pamiętać o        

zawarciu nie tylko stosownej umowy     
cywilnoprawnej, ale także ustalić szczegółowo     
zasady współpracy w zakresie przetwarzania     
danych osobowych – kto jest administratorem      
danych, czy wskazane będzie przyjęcie roli      
administratora danych i podmiotu    
przetwarzającego, kto wypełni obowiązek    
informacyjny wynikający z art. 13 (lub art. 14)        
RODO, czy konieczne będzie zawarcie umowy      
powierzenia danych osobowych. Brak uregulowania     
tych zasad z zewnętrznym dostawcą może narazić       
firmę na zarzut nieprzestrzegania przepisów RODO.      
Jak słusznie wskazuje treść tego Rozporządzenia,      
wszystkie rozwiązania biznesowe w obszarze     
przetwarzania danych należy planować zgodnie z      
zasadą privacy by design. 
 
 

źródło: parp.gov.pl 
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