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Digital Services Act – czym jest?
§ Rozporządzenie harmonizujące przepisy dotyczące pośredników (usług
cyfrowych)
§ różne kategorie pośredników
§ szczególne obowiązki
§ zwolnienia od odpowiedzialności
§ egzekwowanie (sankcje)
§ nowe organy
§ Obowiązki mają zastosowanie do wszystkich dostawców usług pośrednich,
którzy świadczą te usługi odbiorcom mającym siedzibę lub zamieszkałym w Unii
Europejskiej, niezależnie od siedziby dostawców tych usług
§ konieczność wyznaczenia przedstawiciela prawnego w UE
2

Digital Services Act – od kiedy?
§ Wchodzi w życie 20 dni od opublikowania w Dz. U. UE
§ Stosowanie rozpoczyna się 15 miesięcy od opublikowania w Dz. U. UE
§ publikacja w Dz. U. UE ma nastąpić na początku listopada 2022 r.
§ prawdopodobna data wejścia w życie: luty 2024 r.
§ są wyjątki, np.: w zakresie platform i VLOP/VLSE
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Digital Services Act a dyrektywa e-commerce
§ Co do zasady nie zastępuje ani nie ma wpływu na stosowanie dyrektywy o
handlu elektronicznym
§ Wyłączenia odpowiedzialności usługodawców usług: mere conduit, caching i
hosting zostaną uchylone i na nowo uregulowane w DSA
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Digital Services Act a sektory
§ Akt o znaczeniu horyzontalnym, który nie zastępuje, ani nie zmienia, ale
uzupełnia sektorowe regulacje, takie jak np.:
§ dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych,
§ dyrektywa w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym
rynku cyfrowym,
§ rozporządzenie w sprawie przeciwdziałania rozpowszechnianiu w internecie
treści o charakterze terrorystycznym,
§ rozporządzenie w sprawie propagowania sprawiedliwości i przejrzystości dla
użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa
internetowego,
§ prawo unijne w zakresie ochrony konsumentów i bezpieczeństwa produktów,
§ RODO.
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Kogo dotyczy Digital Services Act?
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Pośrednik internetowy (ogólnie)
§ Prowadząc, chociażby ubocznie, działalność zarobkową lub zawodową świadczy
usługi drogą elektroniczną
§ Przedmiotem jego działalności jest obsługa informacji udostępnianych przez
osoby trzecie (nie własnych)
§ Jego działalność ma charakter techniczny, tj. dokonywana jest poprzez
urządzenia do elektronicznego przetwarzania i przechowywania informacji, w
sieci telekomunikacyjnej
§ Jego działalność ma charakter automatyczny, tj. nie posiada wiedzy o
obsługiwanych informacjach
§ Jego działalność ma charakter bierny, tj. nie posiada kontroli nad obsługiwanymi
informacjami, nie inicjuje i nie wpływa na ich przekaz
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Pośrednik internetowy (przykłady)
§ Działalność polegająca na pozycjonowaniu treści np. reklam typu AdWords
(wyrok TSUE w sprawach C-236/08-C-238/08; podobnie w sprawie C-324/09)
§ Udostępnienie sieci WiFi, pomimo, że było jedynie ubocznym świadczeniem
wobec głównego przedmiotu działalności usługodawcy prowadzącego sklep
stacjonarny (TSUE w wyroku w sprawie C-484/14)
§ Blogi, czy serwisy społecznościowe – w odniesieniu do treści osób trzecich
zamieszczanych w ramach bloga lub profilu (tak np. ETPCz w sprawie ze skargi nr
31955/11)
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Pośrednik internetowy (DSA)
§ Usługa pośrednia:
§ „zwykły przekaz” – transmisja w sieci telekomunikacyjnej informacji
przekazanych przez odbiorcę usługi lub zapewnianie dostępu do sieci
telekomunikacyjnej
§ „caching” - transmisja w sieci telekomunikacyjnej informacji przekazanych
przez odbiorcę usługi, obejmująca automatyczne, pośrednie i krótkotrwałe
przechowywanie tej informacji wyłącznie w celu usprawnienia późniejszej
transmisji informacji na żądanie innych odbiorców
§ „hosting” - przechowywanie informacji przekazanych przez odbiorcę usługi
oraz na jego żądanie
§ Wyszukiwarka internetowa (online search engine)
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Platformy
§ Dostawca usługi hostingu, który na żądanie odbiorcy przechowuje
i rozpowszechnia publicznie informacje, chyba że takie działanie jest nieznaczną
i wyłącznie poboczną funkcją innej usługi, i ze względów obiektywnych
i technicznych nie można go wykorzystać bez takiej innej usługi
§ w przypadku usług mieszanych (dostawca/pośrednik) odpowiednie przepisy
powinny mieć zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do usług pośrednictwa.
§ usługi chmury obliczeniowej lub hostingu nie powinny być uznawane za
platformę internetową, w przypadku gdy publiczne rozpowszechnianie
określonych treści stanowi niewielką i pomocniczą cechę lub niewielką
funkcjonalność takich usług
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Mikro i mali przedsiębiorcy
§ Wyłączenie z dodatkowych obowiązków dotyczących „zwykłych” platform
internetowych:
§ mikroprzedsiębiorstw – przedsiębiorstw zatrudniających mniej niż 10 osób,
których roczny obrót i/lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro
§ małych przedsiębiorstw – przedsiębiorstw zatrudniających mniej niż 50 osób,
których roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów
euro.
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Treści nielegalne
§ „Wszelkie informacje, które same w sobie lub przez odniesienie do działania, w
tym sprzedaży produktów lub świadczenia usług, nie są zgodne z prawem Unii
lub z prawem danego któregokolwiek państwa członkowskiego niezależnie od
konkretnego przedmiotu lub charakteru tego praw”
§ informacje, których rozpowszechnianie samo w sobie jest działaniem
nielegalnym, jak i te, które odnoszą się do nielegalnych działań
§ decydujące znaczenie ma prawo lokalne
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Treści szkodliwe
§ Brak definicji
§ Brak generalnego obowiązku ich usuwania przez pośredników
§ mają swobodę w określeniu, które treści uznają za szkodliwe i w
konsekwencji będą przez nich usuwane + obowiązki (np. jasne i precyzyjne
informowanie o procedurach, środkach i narzędziach moderowania treści)
§ VLOP: zapobieganie rozpowszechnianiu szkodliwych treści

13

Klauzula dobrego samarytanina
§ DSA utrzymuje safe harbours dla pośredników internetowych
§ Na wyłączenia odpowiedzialności nie ma wpływu:
§ podejmowanie w dobrej wierze i rzetelnie dobrowolnego dochodzenia
z własnej inicjatywy lub wdrażanie innych środków mających na celu
wykrycie, identyfikację i usunięcie nielegalnych treści lub uniemożliwienie do
nich dostępu,
§ wdrażanie niezbędnych środków, aby wypełnić wymogi prawa Unii, w tym
wymogi określone w niniejszym rozporządzeniu
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Monitorowanie treści
§ Nie nakłada się ogólnego obowiązku nadzorowania informacji, które pośrednicy
przekazują lub przechowują, ani aktywnego ustalania faktów lub okoliczności
wskazujących na nielegalną działalność
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Kary
§ Za naruszenie przepisów rozporządzenia, które w założeniu mają być skuteczne,
proporcjonalne oraz odstraszające
§ do 6 % rocznego, światowego obrotu danego dostawcy usług pośrednich w
poprzedzającym roku finansowym - maksymalna wysokość kar nałożonych za
uchybienie obowiązkom przewidzianym w rozporządzeniu
§ do 1 % rocznego przychodu lub światowego obrotu danego dostawcy usług
pośrednich w poprzedzającym roku finansowym - maksymalna wysokość kar
za dostarczenie nieprawidłowych, niekompletnych lub wprowadzających w
błąd informacji, brak odpowiedzi lub poprawienia nieprawidłowych,
niekompletnych lub wprowadzających w błąd informacji oraz za nie
poddanie się kontroli
§ do 5 % średniego dziennego światowego obrotu lub dochodu dostawcy usług
pośrednich w poprzedzającym roku finansowym za każdy dzień maksymalna kwota okresowej kary pieniężnej
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Szczególne traktowanie VLOP
§ Wzmożony nadzór Komisji nad VLOP
§ Żądanie udzielenia informacji od VLOP, ale również od wszelkich innych osób
działających w celach związanych z ich działalnością handlową, gospodarczą,
rzemieślniczą lub zawodową, które mogą w racjonalny sposób dysponować
informacjami związanymi z naruszeniem lub podejrzeniem naruszenia
§ Możliwość prowadzenia przesłuchań (za zgodą)
§ Możliwość prowadzenia kontroli na miejscu
§ Możliwość nakładania środków tymczasowych i proponowania zobowiązań
§ 5-letni okres przedawnienia uprawnień Komisji (od dnia popełnienia
jednokrotnego naruszenia/zaniechania ciągłego lub powtarzającego się
naruszenia) i egzekwowania kar (od ostateczności decyzji)
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Gradacja obowiązków usługodawców
Rodzaj usługi

Wielkość
przedsiębiorstwa

Rodzaj obowiązków

usługi pośrednie

każde przedsiębiorstwo

reagowanie na nakazy podjęcia działań przeciwko nielegalnym treściom oraz nakazy udzielenia
informacji, punkt kontaktowy, przedstawiciel prawny, warunki korzystania z usług, sprawozdanie z
moderowania treści

hosting

każde przedsiębiorstwo

mechanizmy zgłaszania i działania, zawiadamianie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

platformy
internetowe

średnie i duże
przedsiębiorstwa
+ mikro- i małe
przedsiębiorstwa, jeżeli
świadczą usługę
marketplace lub jeżeli
mają status VLOP

wewnętrzny system rozpatrywania skarg, pozasądowe rozstrzyganie sporów, zaufane podmioty
sygnalizujące, środki przeciwko niewłaściwemu wykorzystywaniu usług, dodatkowe obowiązki
sprawozdawcze, interfejs internetowy, reklama na platformach internetowych, systemy
rekomendacji, ochrona małoletnich, identyfikowalność sprzedawców, informowanie
konsumentów

bardzo duże
platformy
internetowe
(VLOP)

co najmniej 45 mln
użytkowników

streszczenie warunków korzystania z usług, wersje językowe warunków korzystania z usług,
obowiązki sprawozdawcze dot. moderowania treści, ocena i minimalizowanie ryzyka, audyt,
systemy rekomendacji treści, przejrzystość reklam, pracownicy ds. zgodności z prawem
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Nakaz podjęcia działań przeciwko nielegalnym
treściom [1]
§ Dostawcy usług pośrednich po otrzymaniu nakazu podjęcia działań przeciwko
określonym nielegalnym treściom wydanego zgodnie z prawem Unii przez
właściwe organy sądowe lub administracyjne na podstawie mającego
zastosowanie prawa Unii lub prawa krajowego, niezwłocznie informują organ,
który wydał nakaz, o skutkach nakazu, wskazując, czy i kiedy nakaz został
wykonany.
§ Nakaz jest przesyłany do punktu kontaktowego dostawcy usług pośrednich oraz
do Koordynatora ds. Usług Cyfrowych w danym państwie.
§ Dostawcy usług pośrednich informują usługobiorcę najpóźniej w momencie
zastosowania się do nakazu, o otrzymanym nakazie i jego skutkach.
§ Warunki i wymogi dotyczące nakazu pozostają bez uszczerbku dla krajowych
przepisów postępowania cywilnego i karnego.
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Nakaz podjęcia działań przeciwko nielegalnym
treściom [2]
Co powinno się znaleźć w nakazie?
§ wskazanie podstawy prawnej nakazu na mocy prawa unijnego lub krajowego,
§ uzasadnienie wyjaśniające, dlaczego informacje są treściami nielegalnymi,
§ wskazanie organu wydającego nakaz,
§ jasne informacje umożliwiające dostawcy usług pośrednich zidentyfikowanie i
zlokalizowanie danej nielegalnej treści, takie jak jeden lub więcej dokładnych
adresów URL,
§ informacje o mechanizmach odwoławczych dostępnych dla dostawcy usługi i
odbiorcy usługi, który dostarczył treści,
§ zasięg terytorialny nakazu.
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Nakaz udzielenia informacji
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§ Dostawcy usług pośrednich po otrzymaniu nakazu przekazania określonej
informacji na temat co najmniej jednego określonego odbiorcy usługi,
który to nakaz wydały zgodnie z prawem Unii właściwe organy sądowe lub
administracyjne na podstawie mającego zastosowanie prawa Unii lub
prawa krajowego, niezwłocznie informują organ, który wydał nakaz, o jego
otrzymaniu oraz o skutku tego nakazu, określając, czy i kiedy nakaz został
wykonany.
§ W nakazie powinny się znaleźć m. in.:
§ jasne informacje umożliwiające dostawcy usług pośrednich
identyfikację konkretnego odbiorcy lub odbiorców usług, takie jak
jedna lub więcej nazw kont lub unikalnych identyfikatorów,
§ wskazanie podstawy prawnej nakazu,
§ uzasadnienie wyjaśniające cel, dla którego wymaga się przekazania
informacji oraz dla którego wymóg przekazania informacji jest
niezbędny i proporcjonalny w celu określenia, czy odbiorcy usług
pośrednich przestrzegają mających zastosowanie przepisów unijnych
lub krajowych.

Punkty kontaktowe
§ bezpośrednia komunikacja drogą elektroniczną na potrzeby stosowania DSA
pojedynczy punkt kontaktowy usługodawcy
organy państw członkowskich, Komisja Europejska,
Europejska Rada ds. Usług Cyfrowych
§ dostawcy usług pośrednich udostępniają publicznie informacje niezbędne do
łatwego zidentyfikowania ich pojedynczych punktów kontaktowych i
kontaktowania się z nimi
§ obowiązek określenia języka urzędowego UE do komunikacji
§ informacje te są łatwo dostępne i aktualizowane
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Punkty kontaktowe dla odbiorców usług
§ bezpośrednia i szybka komunikacja za pomocą środków elektronicznych
pojedynczy punkt kontaktowy usługodawcy
odbiorca usługi (użytkownik, korzystający z usługi pośredniej)
§ przyjazny dla użytkownika sposób komunikacji, w tym poprzez umożliwienie
usługobiorcom wyboru środków komunikacji, które nie mogą opierać się
wyłącznie na zautomatyzowanych narzędziach
§ obowiązki informacyjne przewidziane w dyrektywie 2000/31/WE + informacje
niezbędne usługobiorcom do łatwej identyfikacji i komunikacji
§ informacje te są łatwo dostępne i aktualizowane
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Przedstawiciel prawny dostawcy usług spoza UE
§ dostawca usługi pośredniej spoza UE, który oferuje usługi w UE wyznacza na
piśmie przedstawiciela prawnego w jednym z państw członkowskich, w których
dostawca oferuje swoje usługi
§ cel: kontaktowanie się z organami państw członkowskich, Komisją i Radą – w
odniesieniu do wszystkich kwestii niezbędnych do otrzymywania decyzji
wydawanych w związku z DSA oraz stosowania się do nich i ich egzekwowania
§ dostawca usług pośrednich przekazuje przedstawicielowi prawnemu
uprawnienia oraz zasoby niezbędne do współpracy oraz zastosowania się do
wspomnianych decyzji
§ przedstawiciel prawny może zostać pociągnięty do odpowiedzialności z tytułu
niewywiązania się z obowiązków wynikających z DSA
§ wyznaczenie przedstawiciela prawnego na terytorium UE nie jest równoznaczne
z posiadaniem siedziby w UE
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Warunki korzystania z usług
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§ w warunkach korzystania z usług dostawcy usług pośrednich uwzględniają
informacje na temat wszelkich ograniczeń, które nakładają w związku z
korzystaniem z ich usług, w odniesieniu do informacji przekazywanych przez
odbiorców usługi
§ informacje na temat wszelkich polityk, procedur, środków i narzędzi
wykorzystywanych na potrzeby moderowania treści, w tym na temat
algorytmicznego podejmowania decyzji i przeglądu dokonywanego przez
człowieka, a także procedury wewnętrznego systemu rozpatrywania skarg
§ informacje te formułuje się jasno, zrozumiałym i przyjaznym dla użytkownika
językiem, i w sposób jednoznaczny oraz podaje się je do wiadomości publicznej
w łatwo dostępnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie
§ jeżeli usługa pośrednia jest skierowana przede wszystkim do małoletnich lub jest
w przeważającej mierze przez nich jest używana, usługodawca takiej usługi
wyjaśnia warunki i ograniczenia dotyczące korzystania z usługi w sposób
zrozumiały dla osób małoletnich
§ obowiązek informowania usługobiorców o wszelkich istotnych zmianach
warunków

Sprawozdanie z moderowania treści
§ Nie stosuje się do mikro- i małych przedsiębiorstw
świadczących usługi pośrednie, chyba, że mają one status
VLOP.
§ Dostawcy usług pośrednich podają do publicznej wiadomości,
w formacie nadającym się do odczytu maszynowego i w łatwo
dostępny sposób, co najmniej raz w roku, jasne, przejrzyste i
zrozumiałe sprawozdania z moderowania treści, w które byli
zaangażowani w danym okresie.
§ Co zawiera sprawozdanie?
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Sprawozdanie z moderowania treści
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§ informacje na temat moderowania treści z własnej inicjatywy usługodawców, w tym
nt. stosowania zautomatyzowanych narzędzi, środków podjętych w celu zapewnienia
szkolenia i pomocy dla osób odpowiedzialnych za moderowanie treści, informacja nt.
liczby i rodzaju podjętych środków, które mają wpływ na dostępność, widoczność i
przystępność informacji dostarczanych przez usługobiorców,
§ wszelkie wykorzystywane środki automatyczne do celów moderowania treści, w tym
opis jakościowy, specyfikacja dokładnych celów, wskaźniki dokładności i możliwego
poziomu błędu zautomatyzowanych środków użytych do realizacji tych celów oraz
wszelkich zastosowanych zabezpieczeń,
§ liczba nakazów podjęcia działań przeciwko nielegalnym treściom / nakazów udzielenia
informacji oraz średni czas potrzebny na podjęcie działania,
§ liczba skarg otrzymanych za pośrednictwem wewnętrznych systemów rozpatrywania,
podstawy tych skarg, decyzje podjęte w odniesieniu do tych skarg, średni czas
potrzebny do podjęcia tych decyzji oraz liczba przypadków, w których decyzje te
zostały uchylone,
§ w przypadku hosting providerów – liczba zgłoszeń nielegalnych treści w procedurze
notice&action, w tym dokonanych przez zaufane podmioty sygnalizujące, podjęte
działania, średni czas reakcji

Procedura notice & action [1]
§ Dotyczy tylko hostingu, w tym platform
§ Obowiązek zapewnienia mechanizmu umożliwiającego dowolnej osobie
zgłoszenie informacji, które osoba ta uważa za nielegalne treści
§ łatwo dostępne i przyjazne dla użytkownika oraz pozwalające na składanie
zgłoszeń wyłącznie drogą elektroniczną
§ zapewniające przekazywanie wystarczająco dokładnych i odpowiednio
uzasadnionych zgłoszeń
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Procedura notice & action [2]
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§ Zgłoszenie:
§ wystraczająco uzasadnione wyjaśnienie powodów, dla których dana osoba lub dany
podmiot uważają odnośne informacje za nielegalne treści
§ jasne wskazanie dokładnej elektronicznej lokalizacji informacji, w szczególności
dokładnych adresów URL, oraz, w stosownych przypadkach, dodatkowe informacje
umożliwiające identyfikację nielegalnych treści (dostosowane do rodzaju treści i
usługi)
§ imię i nazwisko lub nazwę oraz adres e-mail osoby lub podmiotu przekazujących
zgłoszenie (z wyjątkami dotyczącymi niektórych przestępstw)
§ oświadczenie potwierdzające powzięte w dobrej wierze przekonanie osoby lub
podmiotu przekazujących zgłoszenie, że informacje i zarzuty w nim zawarte są
prawidłowe i kompletne
§ Takie zgłoszenia uznaje się za będące podstawą uzyskania wiarygodnej wiadomości lub
wiedzy, jeżeli pozwalają rzetelnemu dostawcy usług hostingowych na zidentyfikowanie
niezgodność z prawem danej czynności lub informacji bez szczegółowego badania

Procedura notice & action [3]
§ Jeżeli zgłoszenie zawiera elektroniczne dane kontaktowe osoby lub podmiotu,
które przekazały zgłoszenie:
§ potwierdzenie otrzymania zgłoszenia (bez zbędnej zwłoki) wraz z informacją,
czy będzie procedowane z wykorzystaniem zautomatyzowanych środków
§ powiadomienie o decyzji i możliwości odwołania się od niej (również bez
zbędnej zwłoki)
§ Obowiązek procedowania zgłoszeń w sposób terminowy, obiektywny,
bezstronny oraz z zachowaniem należytej staranności
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Procedura notice & action [4]
§ Obowiązek przedstawienia każdemu usługobiorcy, którego sprawa dotyczy
jasnego i szczegółowego uzasadnienia następujących decyzji:
§ nałożenie ograniczeń w zakresie widoczności określonych informacji
dostarczanych przez usługobiorcę, w tym usunięcia treści, uniemożliwienia
dostępu do treści lub „degradowania” treści
§ zawieszenie, wypowiedzenie lub inne ograniczenie monetyzacji
§ zawieszenie lub wypowiedzenie świadczenia usługi w całości lub w części
§ zawieszenie lub wypowiedzenie konta
§ Uzasadnienie jest obowiązkowe tylko, jeżeli hosting provider zna elektroniczne
dane kontaktowe usługobiorcy (najpóźniej w momencie nałożenia restrykcji)
§ Wyłączenie: wprowadzające w błąd treści komercyjne o dużej objętości
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Procedura notice & action [5]
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§ Uzasadnienie powinno zawierać następujące informacje:
§ czy decyzja pociąga za sobą usunięcie, uniemożliwienie dostępu, „degradację”,
ograniczenie widoczności informacji lub zawieszenie lub wypowiedzenie
monetyzacji związanych z tą informacją lub nakłada inne środki w odniesieniu
do informacji, oraz, w stosownych przypadkach, zakres terytorialny decyzji i
czas jej trwania
§ fakty i okoliczności, na których opierała się decyzja, w tym, w stosownych
przypadkach, czy decyzja została podjęta na podstawie zawiadomienia lub w
oparciu o dobrowolne dochodzenia z własnej inicjatywy oraz, w razie
konieczności, tożsamość zgłaszającego
§ w stosownych przypadkach informacje na temat korzystania ze
zautomatyzowanych środków podczas podejmowania decyzji, w tym jeżeli
decyzję podjęto w odniesieniu do treści wykrytych lub zidentyfikowanych
z wykorzystaniem zautomatyzowanych środków

Procedura notice & action [6]
§ Uzasadnienie powinno zawierać następujące informacje (c.d.):
§ jeżeli decyzja dotyczy przypuszczalnie nielegalnych treści, odniesienie do
podstawy prawnej, na której opiera się decyzja oraz wyjaśnienia dotyczące
powodów, dla których na tej podstawie uznaje się dane informacje za
nielegalne treści
§ jeżeli decyzja opiera się na domniemanej niezgodności informacji
z warunkami korzystania z usług dostawcy, odniesienie do podstawy
umownej, na której opiera się decyzja, oraz wyjaśnienia dotyczące powodów,
dla których uznaje się dane informacje za niezgodne z tą podstawą
§ jasną i przyjazną dla użytkownika informację na temat przysługujących
odbiorcy usługi możliwości odwołania się od decyzji, w szczególności za
pośrednictwem wewnętrznych mechanizmów rozpatrywania skarg,
pozasądowego rozstrzygania sporów i środków zaskarżenia
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Procedura notice & action [7]
§ Uzasadnienie powinno być jasne i zrozumiałe oraz na tyle dokładne
i szczegółowe, na ile jest to racjonalnie możliwe w danych okolicznościach.
§ w szczególności w rozsądny sposób umożliwiać zainteresowanemu odbiorcy
danej usługi skuteczne wykonywanie możliwości odwołania się
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Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia
przestępstwa
§ W przypadku gdy hosting provider poweźmie jakiekolwiek informacje dające
podstawę do podejrzenia popełnienia lub prawdopodobieństwa popełnienia
poważnego przestępstwa, które może stanowić zagrożenie dla życia lub
bezpieczeństwa osób, natychmiast informuje o swoich podejrzeniach organy
ścigania lub organy wymiaru sprawiedliwości zainteresowanych państw
członkowskich i przekazuje wszystkie dostępne informacje na ten temat.
§ Zainteresowanym państwem członkowskim jest państwo członkowskie, w
którym podejrzewa się popełnienie lub prawdopodobieństwo popełnienia
przestępstwa, lub państwo członkowskie, w którym przebywa lub znajduje się
osoba podejrzana o popełnienie przestępstwa, lub państwo członkowskie, w
którym przebywa lub znajduje się domniemana ofiara takiego przestępstwa.
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Dodatkowe obowiązki dla platform
internetowych
§ obowiązki te nie mają zastosowania do platform internetowych, które
kwalifikują się jako mikro- lub małe przedsiębiorstwa w rozumieniu załącznika do
zalecenia 2003/361/WE
§ wyjątek 1: marketplace, będący mikro- lub małym przedsiębiorstwem –
stosują się przepisu właściwe dla platform umożliwiających sprzedaż na
odległość,
§ wyjątek 2: VLOP, niezależnie od tego, że jest mikro- lub małym
przedsiębiorstwem – stosują się wszystkie przepisy właściwe dla platform, w
tym dla marketplace`ów
§ mikroprzedsiębiorstwo: mniej niż 10 pracowników, obrót roczny (kwota
przyjętych pieniędzy w danym okresie) lub bilans (zestawienie aktywów i
pasywów firmy) poniżej 2 mln EUR
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§ małe przedsiębiorstwo: mniej niż 50 pracowników, obrót roczny lub bilans
poniżej 10 mln EUR

Wewnętrzny system rozpatrywania skarg [1]
Rodzaje decyzji podjętych przez platformę:
§ decyzja o usunięciu, uniemożliwieniu dostępu lub
ograniczeniu widoczności informacji (albo o odmowie
podjęcia ww. działań)
§ decyzja o zawieszeniu lub zakończeniu świadczenia
usługi na rzecz użytkownika, w całości lub w części
(albo o odmowie podjęcia ww. działań)
§ decyzja o zawieszeniu lub zamknięciu konta
użytkownika (albo o odmowie podjęcia ww. działań)
§ decyzja o zawieszeniu, zakończeniu lub w inny sposób
ograniczeniu możliwość monetyzacji treści
dostarczanych przez odbiorców (albo o odmowie
podjęcia ww. działań)
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Podstawa wydania przez
platformę decyzji:
§ informacje przekazane przez
odbiorców stanowią
nielegalne treści lub są
niezgodne z warunkami
korzystania z usług platformy
Kto może złożyć skargę?
§ użytkownik (odbiorca usługi)
§ podmiot, który dokonał
zgłoszenia

Wewnętrzny system rozpatrywania skarg [2]
§ Termin na złożenie skargi - 6 miesięcy od wydania decyzji.
§ Platformy internetowe zapewniają, aby ich wewnętrzne systemy rozpatrywania
skarg:
§ umożliwiały przesyłanie skarg elektronicznie,
§ były bezpłatne, łatwo dostępne, przyjazne dla użytkowników.
§ Pozytywne rozpoznanie skargi = uchylenie przez platformę własnej decyzji.
§ Platformy internetowe niezwłocznie informują skarżących o:
§ podjętej decyzji (uzasadnienie),
§ możliwości pozasądowego rozstrzygania sporów,
§ innych dostępnych możliwościach zaskarżenia decyzji.
§ Decyzje podejmowane po rozpoznaniu skargi mają być podejmowane pod
kontrolą odpowiednio wykwalifikowanego personelu, a nie wyłącznie na
podstawie zautomatyzowanych środków.
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Pozasądowe rozstrzyganie sporów [1]
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§ Użytkownik, którego dotyczy decyzja oraz podmiot dokonujący zgłoszenia
są uprawnieni do wyboru dowolnego organu pozasądowego rozstrzygania
sporów, który został certyfikowany, w celu rozstrzygnięcia sporów
dotyczących tych decyzji, w tym skarg, które nie mogły zostać rozwiązane
za pomocą wewnętrznego systemu rozpatrywania skarg.
§ Informacja o pozasądowym rozstrzyganiu sporów musi być łatwo
dostępna na platformie internetowej.
§ Niezależnie od pozasądowego rozstrzygania sporów, użytkownik ma prawo
zaskarżyć do sądu decyzję zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Przepisy DSA nie naruszają przepisów dyrektywy 2013/11/UE oraz
pozostają bez uszczerbku dla postępowań i podmiotów ADR dla
konsumentów ustanowionych na mocy tej dyrektywy.
§ Certyfikowany organ pozasądowego rozstrzygania sporów nie jest
uprawniony do narzucania stronom wiążącego rozwiązania.
§ Czas na rozwiązanie sporu: 90 dni, w szczególnych przypadkach do 180
dni.

Pozasądowe rozstrzyganie sporów [2]
Koordynator ds. Usług Cyfrowych, na wniosek organu dokonuje jego certyfikacji – warunki:
§ organ jest bezstronny i niezależny, w tym pod względem finansowym, od platform internetowych,
odbiorców usługi świadczonej przez te platformy internetowe i podmiotów dokonujących zgłoszenia
§ organ dysponuje niezbędną wiedzą ekspercką na temat problemów występujących w co najmniej
jednym konkretnym obszarze z zakresu nielegalnych treści lub w odniesieniu do stosowania i
egzekwowania warunków korzystania z usług co najmniej jednego rodzaju platformy internetowej,
która to wiedza pozwala organowi na skuteczne rozstrzyganie sporów
§ jego członkowie są wynagradzani w sposób, który nie jest związany z wynikiem procedury
postępowania
§ rozstrzyganie sporów jest łatwo dostępne za pośrednictwem technologii łączności elektronicznej i
przewiduje możliwość rozpoczęcia rozstrzygania sporów oraz składania wymaganych dokumentów
pomocniczych online
§ organ ma możliwość rozstrzygania sporów w sposób szybki, skuteczny i oszczędny oraz w co najmniej
jednym języku urzędowym Unii
§ rozstrzyganie sporów odbywa się zgodnie z jasnym i sprawiedliwym regulaminem wewnętrznym
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Zaufane podmioty sygnalizujące (trusted
flaggers)
§ Platformy internetowe wprowadzają niezbędne środki techniczne i
organizacyjne w celu zapewnienia priorytetowego i niezwłocznego
przetwarzania zgłoszeń składanych przez zaufane podmioty sygnalizujące za
pośrednictwem mechanizmu notice & action oraz priorytetowego i
niezwłocznego podejmowania decyzji w odniesieniu do tych zgłoszeń.
§ Status zaufanego podmiotu sygnalizującego przyznaje na wniosek dowolnego
podmiotu Koordynator ds. Usług Cyfrowych, jeżeli wnioskodawca wykaże, że
spełnia wszystkie następujące warunki:
§ dysponuje konkretną wiedza ekspercką i kompetencjami do celów
wykrywania, identyfikowania i zgłaszania nielegalnych treści,
§ reprezentuje zbiorowe interesy i jest niezależny od jakiejkolwiek platformy
internetowej,
§ prowadzi działania mające na celu składanie zgłoszeń w sposób staranny,
dokładny i obiektywny.
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Niewłaściwe korzystanie z usług
§ Platformy internetowe zawieszają na rozsądny okres i po wydaniu uprzedniego
ostrzeżenia:
§ świadczenie usług na rzecz odbiorców usługi często przekazujących
ewidentnie nielegalne treści,
§ przetwarzanie zgłoszeń i skarg złożonych za pośrednictwem mechanizmów
notice & action oraz wewnętrznych systemów rozpatrywania skarg przez
podmioty często składające ewidentnie bezzasadne zgłoszenia lub skargi.
§ Platformy internetowe jasno i szczegółowo określają w warunkach korzystania z
usług swoją politykę dotyczącą niewłaściwego korzystania, w tym w odniesieniu
do faktów i okoliczności, które uwzględniają przy ocenie tego, czy dana praktyka
stanowi niewłaściwe korzystanie, oraz w odniesieniu do okresu zawieszenia.
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Obowiązki sprawozdawcze platform
internetowych
§ Dodatkowe informacje, względem informacji, które mają być publikowane przez
dostawców usług pośrednich.
§ Platformy internetowe publikują co najmniej raz na sześć miesięcy informacje
na temat średniej liczby aktywnych odbiorców usługi miesięcznie w każdym
państwie członkowskim.
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Interfejs platformy internetowej (dark patterns)
§ Interfejsy platform internetowych nie mogą być projektowane, ani obsługiwane w
sposób, który wprowadza w błąd, manipuluje lub w inny sposób istotnie zniekształca lub
ogranicza zdolność odbiorców usług do podejmowania swobodnych i świadomych decyzji.
§ O jakie praktyki chodzi?
§ nadanie większego znaczenia niektórym wyborom przy zwracaniu się do usługobiorcy
o podjęcie decyzji,
§ wielokrotne zwracanie się do usługobiorcy o dokonanie wyboru, gdy taki wybór został
już dokonany, w szczególności poprzez prezentowanie wyskakującego okienka,
§ utrudnianie procedury zakończenia korzystania z usługi w stopniu większym niż
zapisanie się na nią (np. bardziej czasochłonna procedura, dodatkowe czynności do
podjęcia, ukrywanie przycisków),
§ nadmierne utrudnianie przerywania zakupów,
§ domyślne ustawienia, które bardzo trudno zmienić, a mają wpływ na decyzje
użytkownika.
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Reklama na platformach internetowych [1]
§ Dostawcy platform internetowych, którzy prezentują reklamy na swoich
interfejsach internetowych, zapewniają, aby odbiorcy usługi – w odniesieniu do
każdej konkretnej reklamy prezentowanej każdemu poszczególnemu odbiorcy
– byli w stanie w sposób jasny, zwięzły i jednoznaczny oraz w czasie
rzeczywistym wskazać:
§ że prezentowane informacje są reklamą, w tym poprzez wyraźne oznaczenie
reklamy,
§ podmiot, w imieniu którego reklama jest prezentowana,
§ podmiot, który zapłacił za reklamę, w przypadku gdy jest to inny podmiot, niż
podmiot, w imieniu którego reklama jest prezentowana
§ znaczące informacje na temat głównych parametrów wykorzystanych do
określenia odbiorcy, któremu reklama jest prezentowana oraz, w stosownych
przypadkach, o sposobie zmiany tych parametrów (informacje te muszą być
bezpośrednio i łatwo dostępne z poziomu reklamy).
45

Reklama na platformach internetowych [2]
§ Dostawcy platform internetowych zapewniają usługobiorcom funkcjonalność
pozwalającą na złożenie oświadczenia, czy dostarczane treści są lub zawierają
informacje handlowe.
§ Gdy odbiorca usługi złoży ww. oświadczenie, dostawca platformy internetowej
zapewnia, aby inni odbiorcy usługi mogli zidentyfikować w sposób jasny i
jednoznaczny oraz w czasie rzeczywistym, w tym poprzez widoczne oznaczenia,
że treść dostarczana przez usługobiorcę jest lub zawiera przekazy handlowe
zgodnie z deklaracją odbiorcy usługi.
§ Zakaz prezentowania na platformach internetowych reklam opartych na
profilowaniu z wykorzystaniem szczególnych kategorii danych wrażliwych
(dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy
polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do
związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne w celu
jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej, dane dotyczące zdrowia,
seksualności lub orientacji seksualnej).
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Przejrzystość systemu rekomendacji
§ W warunkach korzystania z usług dostawca platformy internetowej musi,

prostym i zrozumiałym językiem, poinformować o głównych parametrach
wykorzystywanych w systemach rekomendacji, jak również o wszelkich
możliwościach, dzięki którym odbiorcy usługi mogą modyfikować lub
wpływać na te główne parametry.
§ Główne parametry mają wyjaśniać, dlaczego pewne informacje sugeruje
się odbiorcy usługi. Obejmują one co najmniej:
§ kryteria, które są najbardziej znaczące w określaniu informacji
sugerowanych odbiorcy usługi,
§ przyczyny względnego znaczenia tych parametrów.
§ Obowiązek zapewnienia funkcjonalności pozwalającej odbiorcy usługi na
wybór i modyfikację w dowolnym momencie jego preferowanej opcji
rekomendowania treści.
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Ochrona małoletnich użytkowników platform
internetowych
§ Dostawcy platform internetowych dostępnych dla małoletnich wprowadzają
odpowiednie i proporcjonalne środki w celu zapewnienia wysokiego poziomu
prywatności, bezpieczeństwa i ochrony małoletnich, w ich serwisie.
§ Dostawcy platform internetowych nie prezentują na swoim interfejsie reklam
opartych na profilowaniu z wykorzystaniem danych osobowych usługobiorcy,
jeżeli z wystarczającą pewnością wiedzą, że odbiorcą usługi jest osoba
małoletnia.
§ Wypełnienie ww. obowiązków nie zobowiązuje dostawców platform
internetowych do przetwarzania dodatkowych danych osobowych w celu oceny,
czy usługobiorca jest małoletni.
§ Wytyczne Komisji.
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Obowiązki platform internetowych
umożliwiających zawieranie umów na odległość

§ Marketplace`y:
§ Identyfikowalność sprzedawców (KYBC)
§ Interfejsy platform umożliwiających sprzedaż na odległość
§ Informowanie o nielegalnych produktach lub usługach
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Identyfikowalność sprzedawców / know your
business customer (KYBC)
§ Cel: zniechęcić sprzedawców do sprzedawania nielegalnych towarów / usług,
budowanie zaufania kupujących, wzmocnienie przejrzystości (fałszywe nazwy
firm sprzedawców, fałszywe adresy, anonimowi sprzedawcy)
§ Platformy internetowe muszą wymagać od sprzedawców, którzy oferują swoje
towary / usługi na platformie, szczegółowych informacji pozwalających na
identyfikację sprzedawcy (imię i nazwisko / nazwa, dane kontaktowe, nr
rachunku bankowego, kopia dokumentu tożsamości przedsiębiorcy lub
jakakolwiek inna identyfikacja elektroniczna, nr wpisu do rejestru handlowego,
oświadczenie przedsiębiorcy o zobowiązaniu się do oferowania zgodnych z
prawem towarów /usług).
§ Platforma może odmówić lub zawiesić świadczenie usług dla sprzedawcy, który
nie podał wszystkich wymaganych danych.
§ Sprzedawca może złożyć skargę na decyzję platformy internetowej.
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Interfejsy platform internetowych
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§ Marketplace`y mają obowiązek tak zaprojektować swój interfejs internetowy, aby
umożliwić sprzedawcom wypełnienie ciążących na nich obowiązków w zakresie
informacji, jakie muszą udzielić przed zawarciem umowy (w tym nazwa, adres,
numer telefonu i adres poczty elektronicznej oraz w zakresie informacji o zgodności
i bezpieczeństwie produktu).
§ Marketplace`y dokładają wszelkich starań, aby ocenić, czy sprzedawcy
przedsiębiorcy przekazali wymagane informacje, przed zezwoleniem na oferowanie
produktu lub usługi na platformie (brak obowiązku monitorowania legalności
towarów / usług, ustalania faktów w celu oceny dokładności podanych informacji).
§ Po zezwoleniu na oferowanie produktu lub usługi marketplace`y podejmują
uzasadnione starania w celu wyrywkowego sprawdzenia, czy oferowane produkty
lub usługi zostały uznane za nielegalne w jakiejkolwiek oficjalnej, swobodnie
dostępnej i możliwej do odczytania maszynowego internetowej bazie danych lub
interfejsie internetowym.

Informowanie o nielegalnych produktach lub
usługach
§ Jeżeli operator marketplace`u uzyska informację o nielegalnym produkcie lub
usłudze oferowanej przez sprzedawcę na platformie, informuje on konsumentów
(o ile posiada ich dane kontaktowe), którzy nabyli produkt lub usługę korzystając
z platformy w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, o: nielegalności towaru/usługi,
tożsamości sprzedawcy oraz o środkach zaradczych.
§ Jeżeli operator marketplace`u nie posiada danych kontaktowych wszystkich
zainteresowanych konsumentów, wówczas ww. informacje zamieszcza w łatwo
dostępnym miejscu w swoim interfejsie internetowym.
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Bardzo duże platformy internetowe [1]
§ Platformy internetowe, które świadczą usługi na rzecz średniej liczby aktywnych
odbiorców usługi w Unii miesięcznie wynoszącej co najmniej 45 mln osób, i
które uzyskały status bardzo dużych platform internetowych (VLOP).
§ VLOP określają, analizują i oceniają wszelkie znaczące ryzyko systemowe
wynikające z funkcjonowania ich usług, w tym systemów algorytmicznych i
korzystania z nich w Unii, a następnie wprowadzają rozsądne, proporcjonalne i
skuteczne środki zmniejszające ryzyko.
§ Co najmniej raz w roku VLOP`y poddają się audytom, których celem jest ocena
zgodności z:
§ obowiązkami wynikającymi z DSA,
§ wszelkimi zobowiązaniami podjętymi na podstawie kodeksów postępowania
oraz protokołów kryzysowych.
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Bardzo duże platformy internetowe [2]
§ Audyty przeprowadzają organizacje, które:
§ działają niezależnie od odnośnej bardzo dużej platformy internetowej;
§ dysponują potwierdzoną wiedzą ekspercką w obszarze zarządzania
ryzykiem oraz kompetencjami i możliwościami technicznymi;
§ stosują potwierdzone zasady obiektywizmu i etyki zawodowej, oparte w
szczególności na stosowaniu się do kodeksów zawodowych lub
odpowiednich norm.
§ Obowiązki sprawozdawcze: w sprawozdaniach VLOP publikują dodatkowe
informacje o: zasobach ludzkich, jakie VLOP przeznacza na moderację treści w
odniesieniu do każdego języka urzędowego Unii, kwalifikacje i językową wiedzę
fachową moderatorów, szkoleniach i wsparciu udzielanym takiemu personelowi.
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Bardzo duże platformy internetowe [3]
§ Dla każdego systemu rekomendacji treści używanego przez VLOP na platformach
mają obowiązek zapewnić jedną opcję, która nie jest oparta na profilowaniu.
§ Bardzo duże platformy internetowe, które prezentują reklamy na swoich
interfejsach, zbierają i udostępniają przez okres do roku po ostatnim
wyświetleniu reklamy, repozytorium zawierające informacje w zakresie m. in.
treści reklamy, podmiotu zamawiającego reklamę, okresu prezentowania
reklamy.
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Bardzo duże platformy internetowe [4]
§ VLOPy ustanawiają komórkę ds. zgodności, która składa się z co najmniej
jednego pracownika ds. zgodności z prawem, w tym kierownika takiej komórki
ds. zgodności z prawem.
§ Komórka ds. zgodności z prawem ma posiadać wystarczające uprawnienia, rangę
i zasoby, jak również dostęp do organu zarządzającego VLOP, aby monitorować
przestrzeganie przez tego dostawcę DSA.
§ Kierownik komórki składa sprawozdania bezpośrednio organowi zarządzającemu
i może zgłaszać wątpliwości i ostrzegać ten organ, jeżeli ryzyko lub
nieprzestrzeganie przepisów DSA ma lub może mieć wpływ na danego VLOP.
§ Kierownik komórki nie może zostać odwołany bez uprzedniej zgody organu
zarządzającego VLOP.
56

Kodeksy postępowania
§ Komisja wspiera i ułatwia opracowywanie dobrowolnych kodeksów
postępowania:
§ w celu przyczynienia się do większej przejrzystości reklam internetowych
wykraczającej poza wymogi określone w DSA,
§ w celu promowania pełnego i równego uczestnictwa osób z
niepełnosprawnościami, poprzez poprawę dostępu do usług online.
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Akt o Usługach Cyfrowych. Kompendium
§ X. Konarski, P. Wasilewski, A. Baran, Akt o usługach cyfrowych.
Kompendium, https://www.traple.pl/publications/akt-o-uslugachcyfrowych-kompendium/
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Traple Konarski Podrecki
i Wspólnicy
§ Ponad 20 lat na rynku i zespół ponad 60 prawników – praktyków z doświadczeniem w biznesie;
§ Zasięg ogólnopolski i kompetencje w zakresie międzynarodowej obsługi prawnej;
§ Eksperci prawni zorganizowani w 12 praktykach, możliwość tworzenia interdyscyplinarnych zespołów;
§ Współpraca z wiodącymi izbami gospodarczymi i związkami pracodawców;
§ Od ponad 15 lat jesteśmy wyróżniani w najważniejszych polskich i zagranicznych rankingach kancelarii
prawnych:
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§ Autorzy ponad 200 publikacji naukowych m.in. z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych, prawa
własności przemysłowej, prawa IT i telekomunikacyjnego, prawa Internetu i mediów, RODO i ochrony danych
osobowych, prawa instytucji płatniczych (FinTech), prawa konkurencji i ochrony konsumentów, prawa
zamówień publicznych i pomocy publicznej, prawa gospodarczego i handlowego, prawa obrotu
nieruchomościami oraz prawa farmaceutycznego (Life Science).
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