
Pułapki GIODO w Programach lojalnościowych
Prawne aspekty przetwarzania 
danych osobowych.

Wiele firm tych małych i tych większych zajmuję się ich 
organizowaniem „na własną rękę”.  Większość z nich 
pewnie nawet nie wie jaką odpowiedzialność biorą na 
swoje barki.  Przed zabraniem się do programu lojalno-
ściowego potrzebujemy całej masy fachowców , dobrej 
organizacji oraz przede wszystkim dokładności.

Przykładem znanych programów lojalnościowych jest  
gromadzenie punktów za zakup produktów promowa-
nych a następnie wybór przez klienta odpowiedniej dla 
siebie nagrody.  Prawidłowe  poprowadzenie programu 
lojalnościowego zwiększa sprzedaż produktu czy też 
usługi. W dzisiejszych czasach jest to bardzo efektywna 
forma promocji marki. Spotykamy się z nimi wszędzie 
np. w aptece, osiedlowym sklepie czy też hipermarke-
cie. Badania wykazały, że co drugi Polak wykazuje chęć 
uczestniczenia w tego typu programach.
Ważną rzeczą na której warto skupić  dłuższą chwilę  
jest gromadzenie i przetwarzanie na potrzeby progra-
mów danych osobowych.  Każdy nowy program musi 
zostać zgłoszony do GIODO (Generalny Inspektor Da-
nych Osobowych). Według ustawy        

„Każdorazowe zgłoszenie zbioru następuje na pod-
stawie art. 40 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 
101, poz. 926 z późn. zm.)”. Tak samo postępuje się 
przy zgłaszaniu zmian- każda zmiana powinna być 
zgłoszona w przeciwnym razie mamy do czynienia 
z łamaniem prawa: „Istnieje obowiązek zgłaszania 
każdej zmiany bazy danych osobowych (programy 
lojalnościowe) do GIODO.  Zgłoszenie zmian na-

stępuje na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych”.  

W momencie gdy baza nie zostanie zgłoszona czeka 
na nas  odpowiedzialność karna w postaci Art. 53 – 
za niezgłoszenie zbioru danych do rejestracji – kara 
grzywny, ograniczenie lub pozbawienie wolności do 
roku. Wiec jak sami widzimy warto zgłaszać każdą 
nawet najmniejszą bazę danych osobowych a przypo-
mnijmy tutaj, że dane osobowe nawet 1 osoby to już 
dane osobowe które wymagają zgłoszenia. Gdy dane 
są już bezpiecznie zgłoszone przestrzegajmy wszyst-
kiego co we wniosku zostało  zadeklarowane gdyż 
jak wiemy wgląd do niego ma Generalny Inspektor 
Danych Osobowych który często korzysta z możliwości 
kontrolowania placówki Instytucji lub wzywania jej do 
wyjaśnień w formie pisemnej. Takie wyjaśnienia mamy 
obowiązek składać  i w przypadku kontroli na nią po-
zwolić w innym przypadku czeka na nas artykuł 54a : 
Art. 54a – za udaremnianie lub utrudnianie wykonania 
czynności kontrolnej – kara grzywny, ograniczenie lub 
pozbawienie wolności do 2 lat. Pamiętajmy o prze-
strzeganiu funkcji administratora  oraz prowadzenia 
ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania da-
nych. Nikt inny nie może mieć dostępu do danych gdyż 
takie uchybienia może nas kosztować utratę wolności: 
Art. 51 – za udostępnienie lub umożliwienie dostępu 
do danych osobom nieupoważnionym –kara grzywny, 
ograniczenie lub pozbawienie wolności do 2 lat.
Powierzenie przez administratora danych innemu 
podmiotowi następuje w drodze umowy zawartej 
na piśmie (art.31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o 
ochronie danych osobowych). Prawo nakazuje bez-
względnie zabezpieczyć zbiór przed dostępem osób 
trzecich nawet w przypadku, gdy tylko jeden klient 
znajduje się w bazie przedsiębiorcy „Art. 52-Kto ad-

ministrując danymi narusza choćby nieumyślnie 
obowiązek zabezpieczenia ich przed zabraniem przez 
osobę nieuprawnioną, uszkodzeniem lub zniszcze-
niem, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności 
albo pozbawienia wolności do roku.”. Bardzo ważne 
jest również by Instytucja zgłaszająca zbiór danych do 
rejestracji Generalnemu Inspektorowi Danych Osobo-
wych prowadziła dokumentację  - bez tego ani rusz. 
Kolejną istotną rzeczą jest poinformowanie każdej  z 
osób której dane dotyczą o jej prawach jeszcze przed 
przetwarzaniem  danych: Art. 54 – za niedopełnienie 
obowiązku poinformowania osoby, której dane doty-
czą, o jej prawach, lub nieprzekazanie tej osobie infor-
macji umożliwiających korzystanie z praw przyznanych 
jej w niniejszej ustawie – kara grzywny, ograniczenie 
lub pozbawienie wolności do roku.

Dane możemy  przetwarzać zgodnie z wcześniejszym  
zgodnym z prawem przeznaczeniem  wpisanym we 
wniosku: Art. 49 – za przetwarzanie danych osobo-
wych bez podstawy prawnej – kara grzywny, ograni-
czenie lub pozbawienie wolności do 2 lat.
W celu zachowania jak największej rzetelności Instytu-
cji przy przestrzeganiu przepisów dotyczących ochrony 
danych osobowych trwają prace nad ich zaostrzeniem. 
W ciągu 5 lat mają one wejść w życie na terenie UE.  Za 
nieprzestrzeganie przepisów ma grozić kara finansowa 
do 1mln euro lub 5% dochodu firmy.
Jak widzimy konsekwencje prawne są ogromne  i do 
tego będą jeszcze większe. Dlatego pamiętajmy by 
szczegółowo przestrzegać prawa lub zlecić to specjali-
zującym się w tym firmom niż później  szukać porady 
dobrego adwokata.
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