
Zawieranie umów poprzez skrzynkę pocztową e-mail. 
- opracowanie Kancelaria KLARP 

 
a. Klient zgłasza chęć zawarcia umowy w formie dokumentowej, na określony pakiet. 
W pierwszej kolejności klient musi wyrazić chęć zawarcia umowy. Może dojść do tego z samodzielnej inicjatywy 
klienta, który np. przeanalizuje oferty i zgłosi się do Państwa celem zawarcia umowy lub w celu udzielenia 
szczegółowych informacji na temat określonej promocji. Klient może zostać zachęcony również na skutek Państwa 
działań marketingowych. Jeżeli klient nie będzie musiał podawać żadnych danych osobowych, a Państwo nie 
gromadzą nigdzie numeru telefonu, czy adresu IP to w tej sytuacji nie występują jeszcze żadne szczególne 
obowiązki. Może jednak zdarzyć się tak, że klient przedstawia się na początku rozmowy imieniem i nazwiskiem lub 
gromadzą Państwo dane identyfikacyjne. W tym zakresie, o ile korzystają Państwo z infolinii to warto zamieścić 
tam krótką klauzulę informacyjną na IVR. Podobną klauzulę warto zawrzeć również na stronie internetowej.  
  
b. Opowiadamy o procedurze zawarcia takiej umowy - odsyłamy do formularza zamówienia usługi na 
stronie. 
Warto umieścić na stronie formularz zamówienia, który może być przesłany za pośrednictwem strony www lub jako 
załącznik poprzez mail. 
  
c. Klient przesyła formularz zamówienia - na formularzu znajdują się już informacje w zakresie 
przetwarzania danych osobowych. 
Na formularzu abonent powinien zamieścić dane, które następnie znajdować się będą w umowie. Nadto 
abonent powinien wybrać pakiet, promocję, czy prędkość. Warto wskazać również adres instalacji. W formularzu 
zamówienia należy zamieścić informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 13 
RODO. 
  
d. Sprawdzamy możliwość podłączenia klienta. 
Należy sprawdzić, czy w miejscu instalacji są możliwości techniczne świadczenia usługi w opcji wybranej przez 
abonenta. Jeżeli takich możliwości nie ma należy powiadomić abonenta. Można wyznaczyć sobie na to określony 
czas. Jeżeli są możliwości techniczne przechodzimy do kolejnych punktów.  
  
e. Wysyłamy klientowi mailem informację konsumencką, umowę, regulaminy, oświadczenia, cennik, 
ewentualnie odrębną informację w zakresie przetwarzania danych osobowych, o ile ma być ona inna niż ta 
na formularzu zamówienia. Wyznaczamy termin na odesłanie podpisanych lub potwierdzenie oferty.  
Następnie wysyłamy abonentowi wiadomość mail z wzorcami umownymi, jeszcze niepodpisanymi przez Państwa. 
Należy poinformować abonenta o konieczności podpisania dokumentów i przesłania ich skanem na Państwa adres 
mail. W zasadzie podpis wymagany będzie jedynie pod umową. Należy wyznaczyć abonentowi określony termin 
na podpisanie i przesłanie dokumentów, ze wskazaniem, że po jego upływie oferta przedsiębiorcy nie będzie już 
obowiązywać (promocje są co do zasady płynne i może to być problem jak abonent prześle dokumenty np. po roku 
od ich otrzymania. Ważne jest również złożenie odpowiednich oświadczeń abonentów. Może się to odbywać w 
formie papierowej lub za pomocą formularza udostępnionego na stronie internetowej - istotne, aby móc 
dysponować jakimś nośnikiem potwierdzającym złożenie oświadczeń. 
  
Zamiast podpisania dokumentów, można poprosić o potwierdzenie akceptacji i związania się warunkami umownymi 
poprzez mail od klienta, w którym oświadczy on, że akceptuje warunki umowy przedstawione w załączonych 
dokumentach. 
  
f. Klient to sobie drukuje, podpisuje, skanuje bądź robi zdjęcia i odsyła wiadomością mail. 
Abonent powinien wyrazić wolę związania się umową. Co prawda takim oświadczeniem może być np. krótkie 
oświadczenie typu: ,, wyrażam chęć zawarcia umowy na warunkach przedstawionych w przesłanych przez 
Państwa dokumentach, tj. umowie, regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych, cenniku oraz regulaminie 
i cenniku promocji". Niemniej dla bezpieczeństwa zawsze lepszych rozwiązaniem jest podpis, albowiem po podpisie 
utrwalonym elektronicznie łatwiej jest ustalić tożsamość, np. poprzez biegłego grafologa. Wybór formy pozostawiam 
Państwu. 
  
g. Przesyłamy klientowi mail z potwierdzeniem zawarcia umowy - w załącznikach oświadczenie o wyrażeniu 
woli zawarcia umowy (podpisane strony albo mail z oświadczeniem). Z ostrożności mogą Państwo również 
podpisać umowę. 
W myśl art. 56a prawa telekomunikacyjnego w przypadku, gdy oświadczenia woli składane są w formie 
dokumentowej, dostawca usług utrwala i dostarcza abonentowi treść zaproponowanych i uzgodnionych warunków 
umowy oraz oświadczenie abonenta o związaniu się tymi warunkami na trwałym nośniku Jak wskazuje się w 
doktrynie   konto abonenckie zamieszczone na serwerze przedsiębiorcy nie spełnia przesłanek trwałego nośnika, 
gdyż przedsiębiorca ma dostęp do tych danych i może je zmieniać lub usuwać. Ponadto dostęp ten będzie dla 
abonenta zablokowany w przypadku rozwiązania umowy. W odniesieniu do pliku zapisanego w sposób 
uniemożliwiający edycję, przesłanego w formie elektronicznej, stanowisko UOKiK i UKE uznaje, że jeżeli 
przedsiębiorca telekomunikacyjny będzie w stanie  zagwarantować, że plik zapisany w sposób uniemożliwiający 



edycję, przesłany w formie elektronicznej, spełni powyższe warunki,  to wówczas może zostać uznany za trwały 
nośnik ( S. Piątek, Prawo telekomunikacyjne. Komentarz. Wyd. 4, Warszawa 2019).   
  
h. Jak dostaniemy zwrot podpisanych dokumentów, drukujemy maile z wyrażeniem woli zawarcia umowy 
w formie dokumentowej i archiwizujemy. 
Archiwizacja jest ważna na wypadek ewentualnego sporu sądowego. W przypadku, gdy abonent zamiast podpisu 
złożył oświadczenie w mail-u, to archiwizujemy ten mail, jak również załączniki z przesłanymi wzorcami umownymi. 
  
i. Podłączenie usługi - w trakcie podłączenia technik/monter potwierdza tożsamość abonenta. 
Na podstawie art. 60b ust. 3 prawa telekomunikacyjnego przed rozpoczęciem świadczenia usług, 
należy potwierdzić tożsamość abonenta. Przepis ten jest stosunkowo nowy i nie doczekał się jeszcze analizy przez 
Sąd lub organy. Z uzasadnienia ustawy wynika, że w zakresie potwierdzania tożsamości chodzi de facto o karty 
pre - paid, lecz przepis nie ogranicza się tylko w tym zakresie. Jak wskazuje samo Ministerstwo Cyfryzacji pierwsza 
z metod weryfikacji, o której mowa w art. 60b ust. 3 pkt 1 lit. a  polega na bezpośrednim potwierdzeniu przez 
abonenta danych z danymi zawartymi w dokumencie potwierdzającym jego tożsamość, jeżeli jest on osobą 
fizyczną. Druga z metod weryfikacji, to potwierdzenie tożsamości droga elektroniczna w jeden ze sposobów, 
wskazanych w art. 60 b ust. 3 pkt 2, a więc  przy wykorzystaniu: 
a) środków identyfikacji elektronicznej służących do uwierzytelniania w systemie teleinformatycznym banku 
krajowego, 
b) danych weryfikowanych za pomocą kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego, 
c) środków identyfikacji elektronicznej służących do uwierzytelniania w systemie teleinformatycznym dostawcy 
usług telekomunikacyjnych, jeżeli dane abonenta zostały już zweryfikowane w związku z inną umową, 
d) środków identyfikacji elektronicznej służących do uwierzytelniania w systemie teleinformatycznym, który spełnia 
wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne (profil i podpis zaufany). 
Co istotne, w art. 60b ust. 4 prawa telekomunikacyjnego wskazano, iż potwierdzenia dostawca usług może dokonać 
również za pośrednictwem osoby trzeciej działającej w imieniu dostawcy usług. 
  
Tym samym w mojej ocenie najbezpieczniejszym, a zarazem najbardziej właściwym rozwiązaniem byłoby 
weryfikowanie tożsamości przez techników/kuriera w domu klienta. Należałoby wtedy oczywiście zaznaczyć 
obowiązek osobistego uczestnictwa abonenta w czynnościach montażowych. W braku takiej możliwości umowa 
może być zawarta jedynie w formie pisemnej. Nie trzeba nawet wymagać w takiej sytuacji przelewu. Potwierdzić 
tożsamość należy przed rozpoczęciem świadczenia usług, a nie przed podpisaniem umowy. Można dokonywać 
również weryfikacji przez przelew z rachunku bankowego Abonenta (np pierwszego abonamentu lub opłaty 
aktywacyjnej). 

 

 

 

~ Michał Latuszewski, Kancelaria KLARP 

 


