
Witamy, 

Pragniemy zauważyć, że Państwa firma nie jest jeszcze zarejestrowana w GIODO a jest do 

tego prawnie zobligowana. 

Każda firma, strona www lub sklep posiadająca elementy takie jak: newsletter, formularz 

kontaktowy, rejestracyjny, logowanie itp bezwzględnie muszą być zarejestrowane w GIODO. 

Każda firma posiada we własnych zbiorach dane pracowników czy też Klientów. 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku. Dane osobowe to według Art. 6 Ustawy o ochronie 

danych osobowych, „wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do 

zidentyfikowania osoby fizycznej". Chodzi o takie elementy, mniej lub bardziej specyficzne, 

które pozwalają określić pośrednio lub bezpośrednio tożsamość danej osoby np. nazwisko, 

imię, adres zamieszkania, nr telefonu – czyli dane, które klient e-sklepu podaje podczas 

zawierania transakcji. W grupie tej znajdzie się także adres e-mail – często bowiem jest 

imienny i oraz adres IP, który może być daną osobową (informacja o tym jest możliwa do 

uzyskania z innych źródeł) jest zobligowana do spełnienia obowiązku rejestracji w GIODO. 

GIODO może nałożyć karę grzywny w postępowaniu administracyjnym dla osób prawnych 

lub jednostek organizacyjnych jednorazowo w kwocie do 50 tys. zł i może ją nałożyć 

maksymalnie 4 razy w jednym postępowaniu, co daję nam kwotę 200 tys. zł, w przypadku osób 

fizycznych jednorazowa kara grzywny może wynieść maksymalnie 10 tys. zł, ale razem nie 

mogą przekroczyć 50 tys. zł w jednym postępowaniu. 

W związku z powyższym nasza Kancelaria Liberty wzywa Państwa do dokonania 

stosownej rejestracji zbioru danych osobowych wraz z uzupełnieniem niezbędnej i 

wymagalnej dokumentacji w terminie 3 dni roboczych. 

W przypadku braku rejestracji zmuszeni będziemy do złożenia 

doniesienia/zawiadomienia o wszczęcie procedury kontrolnej GIODO celem 

wyegzekwowania koniecznej rejestracji oraz wymiaru kary pieniężnej. 
  

Informujemy również, że nasza Kancelaria Liberty nie świadczy usług prawnych, porad, 

konsultacji itp. 

W przypadku pozyskania wiedzy w zakresie rejestracji i dokumentacji rejestracyjnej 

proponujemy kontaktować się z podmiotami, które świadczą profesjonalne usługi z w/w 

zakresu. 

  

Przykładowe, losowe wybrane podmioty: 
  

http://www.audyt-firmy.pl 

  

http://www.rejestruj.com.pl/ 

  

http://www.it-kompleks.com.pl 

  

  

  

  

Z poważaniem 

Marcin Nowaczyk 

(Kancelaria "Liberty" o/Warszawa) 
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