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Czy adres email to dane osobowe? #RODOFAQ 

 

W obecnych czasach, korzystanie z poczty elektronicznej jest bardzo powszechne. Bez adresu email 

ciężko nam odnaleźć się w rzeczywistości, w szczególności tej internetowej, która coraz mocniej 

wkracza w naszą codzienność. Jest on niezbędny między innymi do zrobienia zakupów online, 

zakupu biletów do kina, czy też do wysłania CV w odpowiedzi na interesującą nas ofertę pracy. 

Często jego posiadania wymagają od nas urzędy, czy inne instytucje państwowe. Może się zdarzyć, 

że załatwienie naszych spraw z jego wykorzystaniem będzie dużo szybsze, mniej kłopotliwe i 

tańsze, niż wykonanie tego w tradycyjny sposób. Myślę, że można pokusić się o wniosek, że w 

przyszłości, ciężko będzie znaleźć osobę, która nie posiada własnego adresu email.  

Jednak czy o mailach wiemy już wszystko? Czy są one danymi osobowymi? Odpowiedź na to pytanie 

odnajdziecie Państwo w naszym dzisiejszym artykule.  

 

Kwalifikacja czy to dane osobowe – prosta sprawa? 

Na samym początku naszych rozważań, warto sięgnąć do definicji danych osobowych, która została 

zawarta w art. 4 pkt 1 RODO.  

 „dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do 

zidentyfikowania osobie fizycznej (‘osobie, której dane dotyczą”)” 

Prawodawca celowo nie określił zamkniętego katalogu informacji, które zawsze stanowić będą 

dane osobowe. Na przestrzeni lat i ciągle rozwijających się technologii nie miało to większego 

sensu, stąd pomysł na zastosowanie w tej definicji katalogu otwartego. 

Przy określaniu, czy wskazana informacja to dane osobowe, nieuniknione jest dokonanie oceny, 

podczas której należy uwzględnić konkretne okoliczności oraz rodzaje środków czy metod 

wykorzystywanych do identyfikacji osoby fizycznej. Nie inaczej będzie przy analizie naszego 

przypadku. Więcej na temat definicji danych osobowych w RODO, mogą Państwo przeczytać w 

innym artykule na naszym blogu. 

 

Czy posiadamy wskazówki od organu lub przedstawicieli doktryny?  

W zakresie czy adres mailowy stanowi dane osobowe, niestety nie możemy udzielić jednoznacznej 

odpowiedzi. Najwłaściwszą, i jak uważają niektórzy ulubioną, odpowiedzią prawników będzie „to 

zależy”.  

Warto w tym zakresie mieć na uwadze opinie przedstawione przez poprzednika Prezesa UODO – 

Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Wskazał on w swoich wypowiedziach, że 

adres mailowy należy traktować jako informację, która potencjalnie może stanowić dane osobowe. 

Na jedno z zadanych mu pytań dotyczące konieczność rejestracji zbioru osób zamawiających 

newsletter, odpowiedział: 

https://blog-daneosobowe.pl/wsparcie/
https://blog-daneosobowe.pl/dane-osobowe-wg-rodo/
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„Specyfiką Internetu jest to, że aby zamówić newsletter danego serwisu należy wpisać na jego stronie 

swój adres e-mail, który w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych stanowi dane 

osobowe. (…) Pozyskane w ten sposób adresy e-mail stanowią zbiór danych osobowych (…)”. 

Natomiast na pytanie, w jakich okolicznościach adres mailowy należy traktować jako dane 

osobowe, GIODO stwierdził: 

„Adres poczty elektronicznej bez żadnych dodatkowych informacji umożliwiających ustalenie 

tożsamości osoby, co do zasady nie stanowi danej osobowej w rozumieniu powołanej wyżej definicji. 

Natomiast w wyjątkowych przypadkach, jeżeli elementy treści adresu poczty elektronicznej pozwalają 

bez nadmiernych kosztów, czasu lub działań na ustalenie na ich podstawie tożsamości danej osoby, 

można uznać go za daną osobową.” 

Jak widać, nawet z wypowiedzi organu nie wywnioskujemy jednoznacznej odpowiedzi na pytanie 

postawione w tytule naszego artykułu. Dodatkowo, jak da się zauważyć, jedno stanowisko przeczy 

drugiemu.  

Jeśli chodzi o przedstawicieli doktryny, to w komentarzach, artykułach lub innych publikacjach, 

również na próżno szukać zero-jedynkowej odpowiedzi. 

 

 

 

Co w tym zakresie podpowiada praktyka? 

Czytając poprzedni akapit można poczuć się nieco zagubionym. Spójrzmy jednak na to z 

praktycznej strony. Zdrowo rozsądkowo należy przyjąć, że o kwalifikacji adresu poczty 

elektronicznej, jako informacji o charakterze danych osobowych, przesądzać powinna obiektywna 
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możliwość identyfikacji osoby, której dotyczy dany adres pocztowy. Elementarnym kryterium 

ułatwiającym identyfikację adresu email, jako informacji podlegających ochronie na podstawie 

przepisów RODO, będzie jego treść. 

Dane osobowe 

Przykładem, kiedy zdecydowanie będziemy mieli do czynienia z danymi osobowymi, będzie adres 

służbowy ze wskazaniem imienia i nazwiska pracownika oraz domeny firmy, w której zatrudniona 

jest ta osoba. Proces identyfikacji jest w tym przypadku niezmiennie łatwy, nie wymaga dużego 

nakładu kosztów, ani pracy czy poświęconego czasu. Na podstawie takich informacji będziemy w 

stanie bez wątpliwości zidentyfikować konkretną osobę fizyczną. 

„To zależy” 

Inaczej natomiast sytuacja będzie wyglądała w momencie, gdy będziemy dysponować adresem 

składającym się z imienia, nazwiska lub pseudonimu, który został założony w którejś z popularnych 

publicznych domen. Bez wątpienia, identyfikacja takiej osoby może przysporzyć nam trudności, ale 

niekonieczne może okazać się niemożliwa. Bardzo często po wprowadzeniu określonego adresu 

poczty elektronicznej w wyszukiwarkę Google, po kilku sekundach zostaniemy przekierowani na 

prywatne konto na portalu społecznościowym lub profil na portalu specjalizującym się w 

kontaktach zawodowo-biznesowych. Okazać się może, że dzięki początkowo niewinnie 

wyglądającemu adresowi e-mail, dowiemy się o takiej osobie więcej, niż tylko jej imię i nazwisko. 

Oczywiście nie będzie tak za każdym razem. 

Informacje niestanowiące danych osobowych 

Kolejnym przykładem adresów mailowych, z którymi możemy się spotkać, to takie, które bez 

wątpienia nie stanowią danych osobowych, np. biuro@lex-artist.pl. W takim wypadku piszemy do 

spółki, a nie do konkretnego człowieka.  

 

Podsumowanie 

Odpowiedź na pytanie postawione w tytule naszego artykułu, zależy od kontekstu sytuacji. Poniżej 

przedstawiamy prostą tabelę, która pomoże Ci znaleźć odpowiedź na pytanie czy adres email to 

dane osobowe. 

Kontekst: Czy adres email stanowi dane osobowe? 

Służbowy adres email, jego treść 

jednoznacznie identyfikuje nam pracownika, 

który się nim posługuje, np. 

jan.kowalski@firmaxyz.pl. 

Tak – jesteśmy w stanie szybko zidentyfikować 

osobę, której dane dotyczą, jest ona 

pracownikiem firmy xyz. 

Nazwa maila wskazuje imię i nazwisko, mail 

został założony w publicznie dostępnej 

domenie, właściciel domeny nie weryfikuje, czy 

Brak jednoznacznej odpowiedzi: 

• to rzeczywiście Jan Kowalski, który 

powszechnie posługuje się tym adresem 
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treść maila odpowiada tożsamości osoby, 

która go założyła, np. jan.kowalski@op.pl. 

mailowym, po wpisaniu adresu w 

wyszukiwarkę identyfikujemy go jako osobę 

prowadzącą własną działalność 

gospodarczą, wskazany adres email został 

podany do rejestru CEIDG (dane osobowe), 

lub 

• adres wpisany w wyszukiwarkę nie 

identyfikuje nam konkretnej osoby fizycznej, 

osoba, która korzysta z adresu nie podpisuje 

swoich mail (informacja niestanowiąca 

danych osobowych). 

Nazwa maila stanowi nazwę abstrakcyjną: 

kwiatki.bratki@o2.pl 

Brak jednoznacznej odpowiedzi: 

• adres jest wykorzystywany osobę, która 

prowadzi bloga o kwiatach, adres widnieje w 

zakładce kontakt pod pełnym imieniem i 

nazwiskiem tej osoby (dane osobowe), lub 

• adres wpisany w wyszukiwarkę nie 

identyfikuje nam konkretnej osoby fizycznej, 

osoba, która korzysta z adresu nie podpisuje 

swoich maili (informacja niestanowiąca 

danych osobowych). 

Nazwa maila odnosi się do osoby prawnej: 

kontakt@firmaxyz.pl 

Nie – informacje identyfikują osobę prawną. 

Biorąc pod uwagę powyższe, w przypadku przetwarzania adresów mailowych, należy zachować 

ostrożność. Swoim klientom zawsze powtarzamy, że w razie wątpliwości, lepiej zakwalifikować 

adres mailowy jako dane osobowe, niż pozostawić takie informacje bez żadnej ochrony.  

 

Autor artykułu: 

Katarzyna Kmiecicka, prawnik, ekspert ds. ochrony danych osobowych 

 

Źródła: 

• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

• https://archiwum.giodo.gov.pl/pl/1520008/2856 
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