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Zmiany w prawie ochrony danych osobowych 

25 stycznia 2012 roku Viviane Reding, wiceprzewodnicząca 

Komisji Europejskiej, Komisarz ds. Wymiaru Sprawiedliwości 

i Obywatelstwa dokonała oficjalnej prezentacji zmian jakie mają 

nastąpić w europejskim systemie ochrony danych osobowych. 

Przedstawiony został projekt Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i  Rady w sprawie ochrony osób fizycznych 

w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego 

przepływu tych danych, które zastąpi obecnie obowiązującą 

 Dyrektywę 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

24 października 1995 roku w sprawie ochrony osób fizycznych 

w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego 

przepływu tych danych.  

Ważki jest już sam fakt, iż planowane zmiany w zakresie ochrony danych osobowych zostaną 

wprowadzone Rozporządzeniem. Rozporządzenia UE z chwilą wejścia w życie obowiązują 

w każdym państwie członkowskim UE i nie wymagają transpozycji do prawa krajowego. 

Z chwilą wejścia w życie rozporządzenia, zastępuje ono wszystkie dotychczasowe przepisy 

krajowe dotyczące tego samego zagadnienia. Zatem nie będzie już potrzeby, aby kraje 

członkowskie wydawały wewnętrzne regulacje celem implementacji określonych regulacji 

prawnych, służących osiągnięciu wskazanego w dyrektywie, pożądanego stanu rzeczy. 

Dotychczasowe wdrażanie i stosowanie Dyrektywy 95/46/WE doprowadziło do różnic 

w poziomach ochrony gwarantowanych w państwach członkowskich. Forma rozporządzenia ma 

zapobiec różnicom i zapewnić uzyskanie pełnej harmonizacji praw ochrony danych osobowych 

ramach Unii Europejskiej. 

Projekt Rozporządzenia wprowadza wiele zmian, stanowi on także, w dużej mierze, 

uszczegółowienie Dyrektywy 95/46/WE. Spośród wielu nowych propozycji regulacji zawartych 

w Projekcie, wskazać należy w szczególności następujące: 

 Definicja „podmiotu danych” zostaje rozszerzona na wszystkie osoby, które mogą zostać 

zidentyfikowane (bezpośrednio lub pośrednio) przez administratora danych, ale także 
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przez inne osoby fizyczne lub prawne.  Identyfikacja, zgodnie z nową definicją, może 

nastąpić także poprzez dane dotyczące jej lokalizacji lub identyfikatora online.  

 Wprowadzone oraz zdefiniowane zostaje pojęcie danych genetycznych oraz danych 

biometrycznych.  

 Istotnym uszczegółowieniem Dyrektywy 95/46/WE jest doprecyzowanie definicji „zgody”, 

stanowiącej jedną z przesłanek legitymizujących przetwarzanie danych osobowych. 

Projekt Rozporządzenia definiuje zgodę jako oświadczenie, które musi wyraźnie 

(explicite) wskazywać wolę podmiotu ją wyrażającego (zgoda typu opt-in). Ponadto, 

zgodnie z projektem, zgoda nie będzie stanowiła podstawy przetwarzania danych 

osobowych, jeżeli pomiędzy pozycją w jakiej znajduje się podmiot danych osobowych 

a administratorem zachodzić będzie „znacząca nierównowaga”. Najlepszym przykładem 

takiej sytuacji będzie stosunek pracy pomiędzy podmiotem a administratorem danych 

osobowych. 

 Podmiot danych osobowych nabywa nowe prawa, w tym prawo umożliwiające mu 

przenoszenie swoich danych pomiędzy usługodawcami internetowymi, na przykład 

pomiędzy serwisami społecznościowymi (right to portability). Projekt Rozporządzenia 

proponuje uszczegółowienie postanowień przyznających podmiotom danych osobowych 

prawo żądania ich usunięcia (right to be forgotten and to erasure). W tym zakresie 

wprowadzone zostaje zobowiązanie dla administratorów danych osobowych, w przypadku 

gdy dojdzie do upublicznienia przez nich danych osobowych, do powzięcia 

uzasadnionych kroków, w tym środków technicznych, aby poinformować podmioty trzecie 

przetwarzające te dane o obowiązku usunięcia wszelkich linków i kopii tych danych 

osobowych. 

 Projekt przewiduje rozbudowę prawa podmiotu danych osobowych do sprzeciwiania się 

ich przetwarzaniu. W przypadku, jeśli dane osobowe przetwarzane są dla celów 

marketingu bezpośredniego, prawo sprzeciwu powinno być komunikowane w sposób 

wyraźny i zrozumiały oraz w sposób jasny odróżniać się od innych informacji. Ponadto, 

Projekt proponuje zaostrzenie przepisów dopuszczających możliwości profilowania 

opartego na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych. 

 Projekt Rozporządzenia wprowadza system dość restrykcyjnych sankcji 

administracyjnych przewidzianych za działania naruszające postanowienia 

Rozporządzenia (zarówno działania umyślne jak i popełnione przez niedbałość). 

Najniższa z przewidzianych sankcji to 250 000 EUR lub w przypadku przedsiębiorców 
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kara wynosząca do 0,5 % ich rocznego światowego dochodu. Natomiast najwyższa kara 

w wysokości 1 000 000 EUR lub w przypadku przedsiębiorców kara do 2% rocznego 

dochodu przewidziana jest między innymi za takie działania, jak przetwarzanie danych 

osobowych bez odpowiedniej podstawy prawnej lub zgoda na przetwarzanie danych nie 

spełniające przesłanek w Rozporządzeniu wskazanych. 

Zmian przewidzianych w projekcie Rozporządzenia jest znacznie więcej i z pewnością można 

powiedzieć, iż w zakresie ochrony danych osobowych szykuje się rewolucja. Wpierw jednak 

Rozporządzenie, aby wejść ostatecznie w życie, musi przejść wszystkie wymagane procedury 

w ramach organów prawodawczych Unii Europejskiej. 

 

Nowe podejście Naczelnego Sądu Administracyjnego do 

używania znaku towarowego.  

Przedsiębiorcy, którzy dbają o ochronę swoich znaków towarowych 

powinni mieć na uwadze, że procedura rejestracji znaku towarowego 

w Urzędzie Patentowym, zakończona otrzymaniem świadectwa 

ochronnego ma jeszcze jeden istotny skutek. Otóż, należy pamiętać, 

iż zarejestrowanie znaku towarowego łączy się nieodzownie również 

z jego używaniem. W przeciwnym razie przedsiębiorca, który nie 

używa swojego znaku towarowego naraża się na ryzyko jego utraty 

w postaci wygaśnięcia prawa ochronnego.  

Wobec powyższego, z pozoru prosta kwestia używania znaku 

towarowego ma istotne znaczenie dla uprawnionych. Nieprawidłowe 

rozumienie tego zagadnienia może powodować daleko idące konsekwencje, łącznie 

z sygnalizowanym powyżej wygaśnięciem prawa ochronnego na znak towarowy 

w postępowaniu prowadzonym przed Urzędem Patentowym. Jeśli postępowanie w sprawie 

wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy zostanie wszczęte, ciężar udowodnienia 

używania znaku spoczywa na uprawnionym (zazwyczaj właścicielu znaku). Oznacza to, że 

wówczas sam uprawniony musi przekonać Urząd Patentowy, że używał znak towarowy 

w rzeczywisty sposób, przedkładając odpowiednie dowody. Jeśli uprawniony nie wykaże 

rzeczywistego używania, Urząd Patentowy wygasi prawo ochronne na dany znak towarowy.  

Warto zwrócić uwagę, że zgodnie z treścią przepisu art. 169 ust. 4 pkt 1 ustawy prawo 

własności przemysłowej, przez rzeczywiste używanie znaku rozumie się również używanie 

Karolina Marciniszyn 

Rzecznik Patentowy 

k.marciniszyn@kochanski.pl 

+48 883 323 468 



 

 

   

 

 

 

 

 

Niniejsza informacja jest przygotowana dla poinformowania wybranych osób o stanie polskiego prawa. Niniejsza informacja nie stanowi porady prawnej w konkretnym przypadku. 
Kochański Zięba Rąpała i Partnerzy Sp. J., Pl. Piłsudskiego 1, 00-078 Warszawa, tel. +48 22 326 9600, www.kochanski.pl 

Biuletyn 
INFORMATOR PRAWNICZY MARZEC 2012 

 

4 

znaku różniącego się od znaku, na który udzielono prawa ochronnego, w elementach, które nie 

zmieniają jego odróżniającego charakteru.  

W dotychczasowej praktyce Urzędu Patentowego oraz sądów administracyjnych niekiedy 

zdarzało się, iż dokonywano nieprawidłowej wykładni tego przepisu, zgodnie z którą uprawniony 

powinien używać znaku: „w postaci w jakiej został zarejestrowany”. Takie podejście budziło 

jednak uzasadniony sprzeciw uprawnionych jak i ich pełnomocników, gdyż w obowiązujących 

przepisach prawa własności przemysłowej brak jest normy nakładającej na uprawnionego taki 

obowiązek. Na skutek zastosowania nieprawidłowej wykładni cześć przedsiębiorców, zazwyczaj 

nieświadomych wymagań Urzędu Patentowego w tym zakresie, dotykała bolesna sankcja 

w postaci wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy.  

Ponadto takie rozumienie pojęcia używania znaku towarowego jest zupełnie oderwane od 

realiów obrotu gospodarczego. W praktyce używanie znaku towarowego w jego podstawowej 

funkcji polegającej na umieszczaniu znaku na towarach lub ich opakowaniach i wprowadzaniu 

tych towarów do obrotu nie przystawało do koncepcji używania powielanej w dotychczasowych 

decyzjach Urzędu Patentowego i części wyroków sądów administracyjnych.  

Należy bowiem podkreślić, że Urząd Patentowy dokonując wpisów w swoich rejestrach 

posługuje się ujednoliconą standardową czarną czcionką. Nie ulega zatem wątpliwości, 

że w praktyce niewielu przedsiębiorców posługuje się potem identyczną czcionką na 

produktach. Gdyby zatem życzliwie potraktować stanowisko, w myśl którego znak powinien być 

używany w postaci w jakiej został zarejestrowany, oznaczałoby to iż właściciele najbardziej 

powszechnie rejestrowanych słownych znaków towarowych byliby zmuszeni umieszczać na 

opakowaniach swoich towarów znak identyczny (identyczna czcionka i kolor) z wpisem 

dokonanym w rejestrze Urzędu Patentowego. 

Przyglądając się opakowaniom dowolnych produktów, np. spożywczych czy kosmetycznych od 

razu zauważamy, że umieszczone na nich znaki towarowe nie występują w postaci, w której 

zostały zarejestrowane. Pojawia się wówczas wątpliwość, czy w takim wypadku można mówić o 

używaniu znaku towarowego w rozumieniu przepisów prawa własności przemysłowej.  

Z problemem prawidłowego rozumienia pojęcia używania znaku zmierzył się ostatnio Naczelny 

Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 3 października 2011 roku w sprawie znaku towarowego 

DUAL. W treści uzasadnienia Sąd zwarł istotą wskazówkę interpretacyjną w zakresie pojęcia 

używania znaku towarowego, zgodnie z którą uprawniony do znaku towarowego może używać 

oznaczenia w postaci zmodyfikowanej w stosunku do jego postaci zarejestrowanej. Jest to 
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zatem stanowisko odmienne od prezentowanego dotychczas przez Urząd Patentowy. W dalszej 

części uzasadniania Sąd podkreślił, że modyfikacje zarejestrowanego znaku nie mogą jednak 

dotyczyć elementów decydujących o odróżniającym charakterze znaku, ani nie mogą prowadzić 

do zmiany formy przedstawieniowej jako odróżniającej całości. Tym samym, każdorazowo 

organ analizujący dowody złożone na okoliczność używania winien ocenić, czy modyfikacje 

postaci znaku nie są zbyt daleko idące i nie powodują zmiany jego charakteru odróżniającego.  

Niezależnie od powyższego warto odnotować, że w komentowanym wyroku Sąd podkreślił 

jeszcze jeden ważny aspekt związany z używaniem znaku towarowego, a mianowicie swobodę 

korzystania ze znaku. Z treści wyroku wynika bowiem, że w ocenie Sądu uprawniony może 

korzystać z prawa do znaku towarowego, nakładając go na towary i wkomponowywać go w inne 

zarejestrowane znaki lub dołączyć dany znak do znanych elementów, a należących do niego 

oznaczeń. W praktyce oznacza to, że na opakowaniu produktu, zgodnie z realiami obrotu 

gospodarczego, może znajdować się kilka znaków towarowych. Wówczas w pełni uzasadnione 

jest stanowisko, zgodnie z którym w takim wypadku uprawniony spełnia wymóg używania znaku 

w rozumieniu przepisów prawa własności przemysłowej w odniesieniu do wszystkich 

zarejestrowanych na swoją rzecz znaków.  

Analizując problem od strony realiów obrotu gospodarczego, ten aspekt używania znaku, 

a właściwie kilku znaków towarowych na opakowaniu jednego produktu, wydaje się być 

oczywisty. Niemniej jednak, w dotychczasowej polskiej praktyce orzeczniczej pojawiały się 

wątpliwości na tle interpretacji tej, jakże istotnej dla przedsiębiorców kwestii. Stąd też należy się 

spodziewać, że wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie znaku towarowego 

DUAL w środowisku zostanie przyjęty z aprobatą. 
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Ostrzejsze sankcje za nieprzestrzeganie zakazów 

wynikających z orzeczeń sądowych. 

Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego, która wejdzie 

w życie w dniu 3 maja 2012 r., wprowadza, między innymi, istotne 

zmiany w zakresie przepisów dotyczących egzekucji roszczeń 

polegających na zaniechaniu określonych działań. Egzekucja 

w tym zakresie ma szczególne znaczenie w sprawach z zakresu 

ochrony własności przemysłowej oraz nieuczciwej konkurencji, 

w których najczęściej podstawowym celem jest zakazanie innemu 

przedsiębiorcy używania znaku towarowego, wprowadzania do 

obrotu produktu w określonym opakowaniu, prowadzenia 

określonej reklamy czy też wykorzystywaniu na rynku rozwiązań 

chronionych jako patent, wzór użytkowy czy też wzór przemysłowy. Wprowadzone zmiany 

ocenić należy jako zdecydowanie korzystne dla przedsiębiorców, których uprawnienia zostały 

naruszone i którzy oczekują skutecznej ochrony przed kontynuacją naruszeń. 

Z uwagi na specyfikę realizacji nakazu zaniechania określonych działań jego egzekucja 

następuje poprzez stosowanie przez sąd sankcji w wypadku nieprzestrzegania zakazu. Zgodnie 

z obowiązującym stanem prawnym, w wypadku niestosowania się do zakazu wynikającego 

z wykonalnego orzeczenia „przymuszenie” osoby naruszającej zakaz wynikający z orzeczenia 

następuje poprzez nakładanie grzywien przez sąd. Dotychczasowe regulacje przewidywały, że 

nałożona jednym postanowieniem może być grzywna w wysokości do 1.000 złotych. Dopiero 

jeżeli trzykrotne wymierzenie grzywny nie doprowadziło do przestrzegania zakazu, sąd mógł 

nałożyć grzywnę wyższą niż 1.000 złotych, jednak łączna suma grzywien w jednej sprawie nie 

mogła nawet wtedy przekroczyć 100.000 złotych. Środki te nie zawsze stanowiły skuteczny 

środek zapewniający respektowanie orzeczeń sądowych, ich wysokość okazywała się często 

nieproporcjonalnie niska w stosunku do szkodliwości naruszeń. 

Po nowelizacji grzywna nadal pozostanie podstawowym środkiem służącym zapewnieniu 

przestrzegania zakazu, jednak jej górna granica zostanie podwyższona 10 – krotnie. Sąd 

jednym postanowieniem będzie mógł nałożyć grzywnę w wysokości do 10.000 złotych, 

a dodatkowo nie będzie związany wskazaną granicą już w sytuacji, gdy wcześniej grzywnę 

wymierzył dwukrotnie (a nie trzykrotnie jak obecnie). Łączna wysokość nałożonych grzywien 

w jednym postępowaniu została podwyższona do 1.000.000 złotych. Gdy podmiotem, który 
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dopuścił się naruszenia jest osoba prawna, grzywnie podlega jej pracownik odpowiedzialny za 

niezastosowanie się do zakazu, a jeśli wskazanie takiego pracownika jest utrudnione – osoba 

uprawniona do reprezentacji. W wypadku braku zapłaty grzywny, przewidziana jest możliwość 

jej zamiany na areszt. 

Dodatkowo, poza podwyższeniem grzywien, nowelizacja wprowadza nowe sankcję za 

naruszanie zakazów wynikających z orzeczeń sądowych. Po wejściu w życie nowelizacji sąd 

będzie mógł, w miejsce nałożenia grzywny na podmiot dopuszczający się naruszeń: 

 nakazać dłużnikowi zapłatę na rzecz wierzyciela określonej sumy pieniężnej za 

dokonane naruszenie; oraz  

 zagrozić nakazaniem zapłaty określonej sumy pieniężnej za każde kolejne naruszenie 

obowiązku. 

Nie została przy tym wskazana górna granica sumy, której zapłata może być nakazana na rzecz 

wierzyciela. Określając wysokość sum podlegających zapłacie sądy powinny kierować się 

celem w postaci skutecznego zapewnienia przestrzegania zakazu wynikającego z orzeczenia, 

który został naruszony. Szczególnie istotne znaczenie może uzyskać w praktyce określenie kar 

za każdy kolejny przypadek naruszenia obowiązku. Jak wskazuje praktyka innych państw, 

w których funkcjonują podobne rozwiązania (np. Francja), może zostać na naruszyciela 

nałożony obowiązek zapłaty określonej np. za każdy dzień, w którym udostępnia za 

pośrednictwem swej strony internetowej informacje, których rozpowszechniania zakazał sąd. 

Podkreślić należy, że zastosowanie sankcji zmierzających do przymuszenia do wykonania 

określonych działań nie wyklucza dochodzenia przez stronę poszkodowaną roszczeń 

związanych z nieprzestrzeganiem zakazu, w szczególności roszczeń odszkodowawczych. 

Wprowadzone zmiany należy ocenić pozytywnie. Gwarantują one większą elastyczność 

w dostosowaniu przez sąd sankcji do konkretnych okoliczności naruszenia i tym samym mogą 

przyczynić się do wzmocnienia ochrony uprawnionych przedsiębiorców. 
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