SPAM
Historia. Szkodliwość. Zabezpieczenia.

Patroni

Wprowadzenie

Właściwie od momentu, kiedy Internet stał się narzędziem używanym do wymiany informacji drogą elektroniczną,
procesom komunikacji zaczęły towarzyszyć negatywne zjawiska związane z jej zakłócaniem i zaśmiecaniem. Każda forma
komunikacji elektronicznej, a w szczególności e-mail, musiała ewoluować. Od szczytnego ideału przekazywania czystej
informacji, do realnego wykorzystania technologii w celu odfiltrowania jej właśnie od cyfrowych śmieci. Tak zwany spam, bo
o nim mowa, stał się w naszych czasach czymś powszechnym. Ma on niestety duży wpływ na pogorszenie jakości
komunikacji międzyludzkiej a także relacji między konsumentami i podmiotami gospodarczymi, przyczyniając się tym
samym do realnych strat w gospodarce rynkowej.
Studiując raporty przedstawiające wyniki badań dotyczące jakości komunikacji elektronicznej można zauważyć, że w
ostatnich latach rozsyłany spam coraz natarczywiej narusza prywatność użytkowników. Jako przeciwwaga do tych
negatywnych tendencji powstają instytucje, zarówno w Polsce jak i za granicą, walczące z tym zjawiskiem różnymi
metodami.
Powołana do życia w styczniu 2013 roku stosownym aktem notarialnym Fundacja Rozwoju i Ochrony Komunikacji
Elektronicznej FORCE od samego początku prowadzi działania mające na celu ograniczenie otrzymywania niezamówionych
informacji drogą elektroniczną. Do jej podstawowych celów należy:
edukacja użytkowników mediów elektronicznych,
wsparcie polskich przedsiębiorców działających w obszarze
komunikacji elektronicznej i mediów,
działalność szkoleniowa,
przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji,
rozpatrywanie zgłoszeń dotyczących naruszenia przepisów związanych
ze świadczeniem usług drogą elektroniczną,
współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi w celu
lepszej ochrony przed spamem
inne działania mające na celu ochronę konsumentów.

Czy ten ebook jest odpowiedni dla mnie?
Jeżeli:
jesteś użytkownikiem Internetu,
masz problemy ze „śmieciami” w swojej skrzynce pocztowej,
zawierasz transakcje przez Internet,
odpowiadasz za komunikację z klientami Twojej firmy,
korzystasz z portali społecznościowych, blogów i forów internetowych,
bierzesz udział w konkursach publikowanych w Internecie,
pracujesz w działach sprzedaży, administracji lub obsługi klienta wykorzystujących nowoczesne narzędzia
komunikacji
to znaczy, że zawartość tego ebooka może być dla Ciebie nie tylko interesująca, ale też niezwykle przydatna, i to zarówno w
sferze zawodowej, jak i osobistej. Lektura niniejszej publikacji pozwoli Ci na znalezienie odpowiedzi na najczęściej nurtujące
pytania dotyczące komunikacji elektronicznej, wyjaśni też czym jest spam, jak rozwijał się w ciągu ostatnich lat i jak można
z nim walczyć chroniąc tym samym naszą prywatność i przyczyniając się do zwiększenia bezpieczeństwa w sieci. Pozwoli Ci
również uniknąć znalezienia się po „ciemnej stronie mocy” i narażenia się na konsekwencje własnej niewiedzy.
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SPAM

Definicje
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Termin spam znany jest dzisiaj chyba każdemu internaucie, rozumiany jest jednak różnie przez użytkowników sieci. Dla
jednych jest równoznaczny z przekleństwem, dla innych to po prostu niechciane wiadomości. Jest też grupa użytkowników,
dla których spam to źródło potencjalnych korzyści.
Najbardziej zwięzła definicja określa spam jako przesyłkę lub informację, której odbiorca sobie nie życzy i na otrzymywanie
której nie wyraził zgody. Przesyłka ta jest najczęściej do niczego niepotrzebna i często wywołuje co najmniej irytację
odbiorcy. Jednak nie każda wiadomość, którą przypadkowo otrzymujemy na swoje konto pocztowe jest spamem. Generalnie
za spam uznaje się wiadomości elektroniczne, które spełniają następujące kryteria:
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treść i kontekst wiadomości są niezależne od tożsamości odbiorcy, ponieważ ta sama treść może być skierowana do
wielu innych potencjalnych odbiorców,
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jej odbiorca nie wyraził uprzedniej, możliwej do weryfikacji, zamierzonej, wyraźnej i zawsze odwoływalnej zgody na
otrzymanie tej wiadomości,
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treść wiadomości daje odbiorcy podstawę do przypuszczeń, iż nadawca wskutek jej wysłania może odnieść korzyści
nieproporcjonalne w stosunku do korzyści odbiorcy wynikających z jej odebrania. (źródło: www.nospam-pl.net)

Samo słowo „spam” pochodzi od nazwy konserwy mielonki wieprzowej wytwarzanej w USA nieprzerwanie od lat 30-tych XX
wieku. SPAM to najprawdopodobniej jedna z wersji używanego potocznie skrótu odnoszącego się do zawartości tej
konserwy: Spiced Ham, Shoulder Pork and Ham, lub Spiced Pork And Meat. Nazwę SPAM zastosowali sami producenci
– firma Hormel Foods Co. Co ciekawe, konserwa ta, stanowiąca podstawową rację żywieniową żołnierzy amerykańskich
walczących na frontach II wojny światowej, cieszyła się przez wiele lat doskonałą opinią. Ciekawostką jest fakt, że używanie
słowa SPAM było nawet przedmiotem sporu sądowego pomiędzy producentem mielonki, a firmami oferującymi ochronę
przed niechcianymi wiadomościami e-mailowymi. Od tego czasu, w odniesieniu do niechcianych wiadomości przesyłanych
drogą elektroniczną stosuje się pisownię z małych liter (spam, a nie SPAM).

Trochę historii
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ARPANET
Historia spamu nieodłącznie wiąże się z rozwojem sieci komputerowych i z powstaniem samego Internetu w latach 60-tych
dwudziestego wieku. Wtedy to na zlecenie armii amerykańskiej opracowano koncepcję rozproszonych sieci transmisji
danych, które byłyby w stanie przetrwać światowy konflikt. Za kluczową datę przyjmuje się 29 października 1969 roku, kiedy
na Uniwersytecie Kalifornijskim zainstalowano pierwsze węzły sieci ARPANET, będącej prekursorem dzisiejszego
Internetu. Była to część eksperymentu finansowanego przez ARPA (Advanced Research Project Agency), agencji zajmującej
się koordynowaniem badań naukowych na potrzeby wojska. W kolejnych latach sieć systematycznie się rozrastała,
przyłączały się kolejne ośrodki badawcze wraz z zespołami programistów, opracowane zostały protokoły transmisji danych
TCP/IP, a w dalszej kolejności system DNS wiążący IP komputerów z nazwami domen internetowych. Od 1989 roku
Internet został przejęty przez środowiska akademickie, dzięki czemu dostęp do niego uzyskały szerokie rzesze
użytkowników. Dwa lata później zaczęto go wykorzystywać do celów komercyjnych.
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Pierwszy spam
Pierwsze wiadomości, które nosiły cechy charakterystyczne dla spamu zostały wysłane w maju 1978 roku. Pierwszego maja
tego roku Einar Stefferud rozesłał za pomocą APARNETu ok. 1000 wiadomości z zaproszeniem na swoje urodziny.
Odpowiedzi i komentarzy było tak wiele, że po krótkim czasie zablokowany został jego komputer. Dwa dni później Gary
Thuerk wysłał pierwszy spam reklamowy. Było to „zaproszenie” firmy Digital Equipment Corporation, zajmującej się
produkcją minikomputerów, na „dni otwarte”, które jak się okazało miały służyć tylko i wyłącznie promocji ich najnowszych
produktów.
Z pewnością zakaz wykorzystywania Internetu do celów komercyjnych wydany przez National Science Foundation
przyczynił się do ograniczenia spamu, ale go nie wyeliminował. Zjawisko to występowało między innymi wśród
użytkowników Usenetu. Przykładem może tu być Rob Noha, który w 1988 roku wysyłał spam o treści „HELP ME” starając
się w ten sposób pomóc przyjacielowi w zebraniu funduszy na dalsze studia. Warto odnotować też wydarzenie z 1993 roku,
kiedy to Richard Depew, próbując stworzyć skrypt do usuwania niechcianych wiadomości, rozesłał niechcąco ciąg dwustu
postów na adres news.admin.policy. To w odniesieniu do Richarda najprawdopodobniej po raz pierwszy użyto określenia
„spamer”.

Canter & Siegel
Powyższe przykłady, pomimo tego, że były spamem, miały raczej charakter incydentalny. Daleko im było do
wyrafinowanych technik spamowania stosowanych w dzisiejszych czasach. Systematyczne wykorzystywanie masowych
przesyłek w celach komercyjnych nastąpiło dopiero w roku 1994. Wtedy to małżeństwo prawników: Lawrence Canter i
Martha S. Siegel, prowadzących swoją własną kancelarię, zdecydowało się wykorzystać bazę danych adresów użytkowników
Usenetu* przesyłając im ofertę dotyczącą wypełniania formularzy loterii wizowej. Oferta ta została wysłana do ponad 6000
grup dyskusyjnych i wywołała odzew przekraczający najśmielsze oczekiwania: w ciągu kilku dni otrzymali oni taką ilość
odpowiedzi, zawierających głównie obelgi i groźby pod ich adresem, że administrator musiał zablokować im konta pocztowe.
W jednym z wywiadów udzielonych w ostatnim czasie Laurence Canter przyznał, że w latach 90-tych z Internetu mogły
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korzystać osoby związane ze światem akademickim, mające dostęp do najnowszych technologii. Ponieważ wielu z nich było
imigrantami starającymi się o prawo pobytu w USA, Internet wydawał się logicznym medium. Tak zdecydowanie negatywna
reakcja ówczesnych użytkowników była dla Cantera ogromnym zaskoczeniem. Niemniej jednak pierwsza kampania oparta
na wysłaniu spamu przyniosła kancelarii Canter & Siegel ponad 1000 nowych klientów i dochód przekraczający 100 tys.
dolarów. Być może dlatego małżeństwo zdecydowało się na kontynuowanie działań promocyjnych poprzez Internet. W 1995
roku uruchomili oni stronę www.sell.com propagując się jako eksperci w zakresie sprzedaży detalicznej. Wydali również
książkę p.t. How to Make a Fortune on the Information Superhighway starając się jednocześnie doradzać w prowadzeniu
kampanii wykorzystującej spam. Stali się tym samym jednymi z najbardziej nielubianych i najczęściej atakowanych osób w
Internecie, głównie dlatego, że ich działania polegające na promowaniu produktów poprzez masową rozsyłkę wiadomości
były świadome, zorientowane na konkretny zysk wbrew zasadom netykiety.
W 2002 roku Laurence Canter udzielił wywiadu, w którym wypowiedział się m.in. na temat ilości spamu w Internecie.
Stwierdza on, że w wiadomościach rozesłanych w 1994 roku nie naruszał niczyjej prywatności, oraz że działania te były
nieporównywalne z dzisiejszym spamem zalewającym Internet. Wystarczy wspomnieć, że każdego dnia otrzymuje na swoje
konto kilkaset niechcianych wiadomości, w tym maili z linkami do stron zawierających pornografię. Dzisiejszy spam nie jest
tylko reklamą, działa o wiele bardziej agresywnie szkodząc użytkownikom.
* Usenet to sieć komputerowa, która powstała pod koniec lat siedemdziesiątych XX na University of North Carolina oraz Duke University dzięki pracy Toma Truscotta
i Jima Ellisa. Oparta była na serwerach połączonych linią modemową, umożliwiała komunikację oraz dyskusje w obszarze różnych grup tematycznych. W 1982 r.
Duke University przystąpił do programu Arpanet, umożliwiając jego użytkownikom korzystanie z Usenetu. Zapoczątkowało to bardzo szybki rozwój Usenetu.

SPAM dzisiaj

Chociaż przez lata podstawowa definicja spamu niewiele zmieniła się, to zmieniły się techniki jego rozpowszechniania. O ile
w początkach Internetu najistotniejszymi (i w zasadzie jedynymi) kanałami dla spamerów był e-mail oraz usenet, to dziś ich
liczba systematycznie rośnie wraz z rozwojem komunikacji elektronicznej. Do wspomnianych wcześniej kanałów doszły
nowe kanały i techniki. Dziś usenet praktycznie pozostał na marginesie zainteresowania spamerów. Zastąpiły go m.in. fora
internetowe, komentarze pod artykułami w portalach internetowych. Do tego doszedł szczególnie uciążliwy spam SMS.

1967-1972

SPAM u Monty Pythona
Nie wiadomo dokładnie, kiedy i w jakich okolicznościach termin
spam przeniknął do dyskursu komputerowego. Wiadomo, że w
latach 80-tych był używany przez graczy MUD-ów w odniesieniu do
osób wysyłających bezsensowne wiadomości tekstowe mające na
celu zablokowanie serwerów. Do jego rozpowszechnienia przyczynił
się też najprawdopodobniej jeden z odcinków Flying Circus Monty
Pythona, w którym klienci chcący zamówić posiłek w restauracji
dowiadują się, że w każdej potrawie jest trochę spamu (mielonki).
Prośba o coś bez mielonki okazuje się być bardzo trudna do
zrealizowania, tym bardziej, że rozmowa zagłuszana jest przez kilku
Wikingów siedzących przy sąsiednim stoliku, śpiewających „SPAM,
SPAM, lovely SPAM, wonderful SPAM.”
Link do tego skeczu znajduje się poniżej:
http://www.youtube.com/watch?v=Y1vHEkP-F0s
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Szkodliwość SPAMU
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JAK TO SIĘ DZIEJE?
Skąd pochodzi spam?

We współczesnym społeczeństwie komunikacyjnym spam jest wszechobecny i każdy użytkownik komputera z dostępem do
Internetu, osoba korzystająca z telefonu komórkowego, tabletu czy też innego medium komunikacji jest narażona na jego
otrzymanie. Za 55,5% globalnego spamu w roku 2013 odpowiadają kraje azjatyckie, następna w kolejności Ameryka
Północna ma 19% udział w wysyłkach niezamówionych wiadomości, Europa Wschodnia plasuje się na trzecim miejscu z
wynikiem 13,3%, czwarte miejsce zajmuje Europa Zachodnia, a piąte Ameryka Łacińska.
Chiny
Stany Zjednoczone
Korea Południowa
Tajwan
Federacja Rosyjska
Wietnam
Indie
Ukraina
Kazachstan
Japonia
Włochy
Białoruś
Rumunia
Kanada
Niemcy
Brazylia
Polska
Bułgaria
Wielka Brytania
Hiszpania
inne

22,97%
17,63%
12,67%
5,58%
3,95%
3,69%
3,5%
3,0%
2,13%
1,94%
1,8%
1,62%
1,32%
1,31%
1,21%
1,07%
0,98%
0,89%

kto

wysyła najwięcej
SPAMu?
Źródło: Kaspersky Lab (http://www.kaspersky.pl/about.html?s=news_warnings&cat=4&newsid=2184)

0,65%
0,64%
11,46%
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KATEGORIE SPAMU
Możemy wyróżnić dwie podstawowe kategorie spamu:

UCE (Unsolicited Commercial Email) – przesyłka reklamowa będąca najczęściej ofertą handlową. Rozsyłanie tego
rodzaju spamu jest nielegalne – zabrania tego dyrektywa UE oraz polskie prawo.
W Ustawie o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt
niebezpieczny możemy między innymi przeczytać: „Posłużenie się telefonem, wizjofonem, telefaksem, pocztą elektroniczną,
automatycznym urządzeniem wywołującym lub innym środkiem komunikacji elektronicznej w celu złożenia propozycji
zawarcia umowy może nastąpić wyłącznie za uprzednią zgodą konsumenta” (Roz. 2, Art 6 pkt 3 Ustawy). Zapis ten odnosi
się do „propozycji zawarcia umowy”. Oferta handlowa w rozumieniu prawa jest taką właśnie propozycją.

UBE (Unsolicited Bulk Email) – niezamawiana masowa
poczta otrzymywana (często wielokrotnie) przez użytkowników
Internetu. Zawartość takich przesyłek jest przeróżna, począwszy
od próśb o wsparcie finansowe organizacji charytatywnych,
informacje (prawdziwe lub fałszywe) o wirusach, propagowanie
rozmaitych akcji społecznych itd.
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ROZPOWSZECHNIANIE
Ze względu na sposób rozpowszechniania spam możemy podzielić na:

1. Spam na stronach www
niska wartość merytoryczna tekstów
duplikowanie treści z innych serwisów (m.in. za pomocą masowo stosowanych kanałów RSS)
zbyt dużą ilość odnośników do innych witryn
za duża ilość bannerów, okienek reklamowych,
pozyskiwanie linków prowadzących do pozycjonowanych stron niezgodnie z treścią pozycjonowanej witryny i netykietą
danych stron, np. forów internetowych
umieszczanie w bazach wyszukiwarek słów nie mających nic wspólnego z treścią witryny,
stosowanie automatycznych systemów wymiany nietematycznych linków, niewiele przydatnych użytkownikom
tworzenie stron zawierających dużą ilość słów kluczowych bez żadnej konkretnej treści (spam typu SEO),
tworzenie stron pod pozycjonowanie z mało wartościową treścią z wykorzystaniem tzw. mieszarek bądź generatorów
tekstów, najczęściej generowaną za pomocą algorytmu Markowa
tworzenie złożonych nazw hostów internetowych (DNS pollution) itp.
2. Spam korespondencyjny
rozsyłanie niezamówionych SMS-ów, MMS-ów, e-maili, faksów, wiadomości w komunikatorach internetowych,
multi-posting do grup dyskusyjnych,
umieszczanie reklam w miejscach do tego nieprzeznaczonych na blogach czy forach dyskusyjnych itd.

„

Od kilku lat widoczna jest tendencja zmniejszania się spamu w naszych skrzynkach pocztowych. W tym roku 7% ankietowanych
twierdzi, że nie otrzymuje spamu w ogóle. Taka sytuacja wynika z coraz lepszego działania filtrów antyspamowych, a także z
wzrastającej z roku na rok świadomości marketerów, którzy przy planowaniu swoich działań e-mail marketingowych stosują
dostępne, coraz to nowsze, funkcje np. testy A/B/X, targetowanie behawioralne, dynamiczne treści i wiele innych.
Źródło: RAPORT z X Badania poczty elektronicznej SARE

3. Inne rodzaje wiadomości bądź przesyłek, których dostawca nie zamawiał
marketing wirusowy,
fałszywe ostrzeżenia o wirusach, wirusy w e-mailach,
zwroty listów na fałszywe konto,
prośby o potwierdzenie wiadomości przesłanej z nieznanego i trudnego do zidentyfikowania adresu itp.

PRZYKŁADY
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Przykłady najczęściej spotykanych rodzajów spamu:
Reklamy
Wszechobecne, rozsyłane jako spam blokują lub spowalniają łącza, niepotrzebnie zajmują czas potencjalnym
użytkownikom.

Przekręt nigeryjski
Znany również pod nazwą 419 fraud (oszustwo 419) – propozycja wzięcia udziału w nie do końca przejrzystej i
najprawdopodobniej nielegalnej operacji finansowej, dzięki której jest szansa partycypowania w rzekomym
wielomilionowym spadku, zdeponowanych oszczędnościach nieszczęśnika, któremu niesłusznie zablokowano do nich
dostęp itp. W każdym przypadku problem polega na tym, że aby uruchomić zamrożone (tak naprawdę nieistniejące)
pieniądze i uzyskać do nich dostęp trzeba pokryć cały szereg wydatków. Pieniądze na rzekome koszty operacyjne trafiają
oczywiście na konta oszustów. Przekręt ten jest o wiele starszy niż sam Internet, istnieją listy z początku XX wieku, w których
zawarta jest prośba o pomoc w uwolnieniu (poprzez przekazanie okupu) uwięzionego w hiszpańskim więzieniu rosyjskiego
arystokraty.

Hoax
Fałszywka, bezsensownie rozpowszechniana wiadomość, często w formie prośby o zrobienie czegoś („wyślij ten list do x
znajomych a spotka Cię niespotykane szczęście” lub coś podobnego). Taka wiadomość po jakimś czasie wraca do nadawcy
(spamera) dostarczając w ten sposób porcję wielu adresów, na które można wysyłać np. reklamy.

Messaging spam (spim)
Podobne do komunikatów systemowych wyskakujące okienka komunikacyjne wykorzystywane przez spamerów do
zdalnego wyświetlania reklam.

Zombie
Przesyłki, które instalują na komputerach użytkownika programy umożliwiające zdalne przejęcie kontroli nad tymi
komputerami i wykorzystanie ich do rozsyłania różnego rodzaju spamu, wirusów itp.
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Konsekwencje otrzymywania spamu dla użytkownika

Otrzymywanie spamu nie tylko prowadzi do irytacji i straty czasu użytkownika, wiąże się też z innymi konsekwencjami. Duże ilości
spamu przychodzącego na naszą skrzynkę spowalniają serwery i mogą doprowadzić do ich zablokowania. Obciążona jest też skrzynka
pocztowa, co znacznie wydłuża proces wysyłania lub też ściągania wiadomości na nasz komputer. W przypadku wykorzystywania poczty
elektronicznej w prowadzonej działalności gospodarczej wiąże się to ze wzrostem kosztów pracy. Wynika to z konieczności definiowania
wiadomości jako niechciane lub ich usuwanie, co prowadzi do straty cennego czasu. Możemy oczywiście zainwestować w program
filtrujący, ale to także wiąże się z dodatkowymi kosztami.
Przychodzące na nasze konto niechciane wiadomości mogą mieć jednak o wiele poważniejsze konsekwencje. Oto kilka przykładów
zagrożeń związanych ze spamem przychodzącym na naszą skrzynkę:

phishing
Próba kradzieży danych finansowych bądź poufnych informacji, w tym haseł, poprzez
podszywanie się pod osobę lub instytucję, dla której dane te są niezbędne. Odbywa się to
na przykład za pomocą strony graficznie tożsamej ze stroną banku internetowego
Internauty.

„

Celem 32,1% ataków phishingowych
były portale społecznościowe
Źródło: Kaspersky Lab

Przekazanie danych osobowych osobom trzecim
Wyłudzenie danych osobowych poprzez fałszywy komunikat może narazić daną osobę na ryzyko oszustwa z wykorzystaniem jego
danych, w tym wyrobienia fałszywych dokumentów, uzyskaniu pożyczki bądź kredytu na jego koszt.

Instalacja złośliwego oprogramowania wirusowego
Szkodliwe załączniki i oprogramowanie wykonywalne po otwarciu wiadomości elektronicznej może doprowadzić do infekcji systemu i
utraty danych przechowywanych na dysku twardym komputera lub zainstalowania aplikacji wyłudzającej dane osobowe.

Spamowanie skrzynki pocztowej

„

Poprzez odpowiedź na wiadomość będącą spamem użytkownik potwierdza swój adres e-mail jako aktywnie użytkowany. Program
rozsyłający spam często kieruje na taki adres znacznie większą ilość niechcianych
wiadomości reklamowych, co w ostateczności może prowadzić do zablokowania serwera.
Ponad 2/3 Internautów kupuje
Taki adres może też być wykorzystany (za pomocą programu wirusowego typu zombie)
produkty lub usługi przez Internet
do dalszego, nieświadomego spamu. W ten sposób użytkownik nieświadomie staje się
poprzez komputer lub laptop.
spamerem.
Źródło: Raport: E-commerce track, grudzień 2013 r.

bronić
przed spamem?
Jak się
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Przed spamem można i należy się bronić, choć nie jest to łatwe zadanie.
W pierwszej kolejności trzeba zabezpieczyć komputer podłączony do sieci
stosując odpowiednie programy antywirusowe i filtry antyspamowe.
Warto przyjrzeć się oferowanym zabezpieczeniom i wybrać
administratora poczty elektronicznej, który zapewnia konfigurację
ustawień poczty wymagającą autoryzacji (SMTP) oraz gwarantuje
odpowiednie zainstalowanie i skonfigurowanie filtrów antyspamowych.
Microsoft Outlook 2000
POCZTA

Mozilla Thunderbird
NARZĘDZIA

NARZĘDZIE GŁOWNE (grupa USUWANIE)

OPCJE

WIADOMOŚCI ŚMIECI

BEZPIECZEŃSTWO

OPCJE WIADOMOŚCI-ŚMIECI (wybór poziomu ochrony)

NIECHCIANA POCZTA

Źródło: Pomoc techniczna Microsoft Office dla Outlook 2010

Źródło: Pomoc techniczna Mozilla Thunderbird

Projektanci i administratorzy stron internetowych mogą również aktywnie włączyć się w walkę ze spamem poprzez
generowanie fałszywych stron z tworzonymi dynamicznie adresami poczty w nieistniejących domenach lub w tych
należących do osób spamujących. Dzięki takiemu działaniu zwiększa się czas poszukiwania przez programy adresów na
stronach, wzrastają koszty utrzymania serwerów spamerów, obniża się wartość pozyskanych w ten sposób baz danych, a
filtry antyspamowe mogą wyłapać specjalne adresy służące wyłudzaniu adresów i tym samym tworzyć blokady dla ich
dalszego działania.
Należy wystrzegać się otwierania podejrzanych wiadomości od nieznanych nadawców. Podejrzewając, że dana wiadomość
jest generowana automatycznie i wysyłana przez spamera warto zwrócić się z taką informacją do administratora danego
serwera.

PROFILAKTYKA ANTYSPAMOWA:
sprawdź poziom ochrony i uaktualnij zabezpieczenia antyspamowe
rozważnie udostępniaj adres e-mail (sprawdź politykę prywatności danej witryny, regulamin konkursu, chroń adresy
innych stosując pole UDW – Ukryte Do Wiadomości)
zabezpiecz adres e-mail publikowany w Internecie (na stronie internetowej, forach, formularzach) poprzez stosowanie
grafiki, ukrytych ciągów znaków, specjalnego zapisu w kodzie ukrywającego adres, udostępnianie formularza zamiast
bezpośredniego adresu e-mail, zamiast znaku @ używaj innych znaków,
korzystaj z przynajmniej dwóch adresów, jednego do celów prywatnych, drugiego do użytku publicznego
nie wysyłaj wiadomości, które odbiorca może uznać za spam
nie odpowiadaj na wiadomości wyglądające na spam

Lista Robinsona
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Fundacja Rozwoju i Ochrony Komunikacji FORCE realizując działania statutowe, a przede wszystkim dbając o jakość usług
świadczonych w ramach komunikacji elektronicznej, wyszła naprzeciw oczekiwaniom konsumentów i postanowiła stworzyć
listę osób, które nie chcą odbierać niechcianej e-korespondencji.

E-LISTA ROBINSONA to system umożliwiający ochronę adresów poczty elektronicznej odbiorców poprzez zgłoszenie
danego adresu e-mail użytkownika. Zgłoszenie można ponawiać, jednak nie częściej niż raz na pół roku. Każda osoba czy
firma działająca na polskim rynku będzie mogła bezpłatnie sprawdzić czy adres e-mail osoby, do której chce wysłać
wiadomość nie znajduje się na Liście Robinsona. Ogromną zaletą listy jest fakt, że można z niej korzystać w systemach
automatycznego przetwarzania adresów e-mail, takich jak formularze zgłoszeniowe czy autorespondery.
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Zgłoszenie spamu

Prawidłowa reakcja na spam ma bardzo duże znaczenie. To od niej zależy, czy problem będzie w przyszłości narastał, czy
stanie się niewiele znaczącym incydentem. W pierwszej kolejności warto sprawdzić, czy faktycznie mamy do czynienia ze
spamem. W tym celu upewniamy się, czy adres e-mail został przekazany za naszą zgodą lub poprzez firmę, którą do tego
upoważniliśmy (włączając w to zgodę na udostępnianie adresu osobom trzecim). Jeśli faktycznie docierają do nas niechciane
i niezamawiane wiadomości, warto taki fakt zgłosić do administratora serwera pocztowego, z którego są wysyłane
informacje lub do odpowiedniej komórki u danego dostawcy usług internetowych.

UOKiK
GIODO
CERT Polska

W przypadku przesyłania niezamówionych informacji handlowych zachodzi prawdopodobieństwo
niezgodnego z prawem wykorzystywania danych osobowych. Konsument nie jest bezradny, może
ten
fakt
zgłosić
do
Urzędu
Ochrony
Konkurencji
i
Konsumenta
(link:
http://www.uokik.gov.pl/konsument_w_sieci.php?pytanie=990#faq990) lub do Generalnego
Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Incydent naruszenia bezpieczeństwa w sieci można zgłosić do zespołu CERT Polska poprzez dedykowany do tego celu
formularz (link: https://www.cert.pl/formularz/formularz.php?lang=pl). Wcześniej jednak należy sprawdzić, czy
zgłoszenie naprawdę ma znamiona spamu. Może się bowiem okazać, że pochopnie wyślemy skargę na uczciwego nadawcę.
W sytuacji, gdy już mamy do czynienia z uciążliwym spamem możemy zdecydować się na jego
zgłoszenie za pomocą przygotowanego przez Fundację Rozwoju i Ochrony Komunikacji FORCE
formularza znajdującego się na stronie www.force.org.pl.

UOKiK
GIODO
CERT Polska

Wiemy gdzie
są Twoi KLIENCI!

17.140.000
@ kobiet
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Codziennie docieramy

do

6.510.000

MILIONÓW osób.

@ mężczyzn

1.790.000
@ przedsiębiorców

29.030.000

1.230.000

@ trendsetterów

@ fanów motoryzacji

EMAILINGOWA SIEĆ REKLAMOWA
FEEL THE INNOVATION

INIS sp. z o.o.
www.inis.pl
biuro@inis.pl
Grupa kapitałowa SARE S.A.

Zapytaj o ofertę dla Ciebie

Rozdział 3

Jak nie zostać spamującym?

Sposoby zbierania adresów
Prowadzenie działalności w Internecie, w tym handlowej czy marketingowej, w obecnych czasach wydaje się być dostępne
niemal dla każdego. Szybki dostęp do dużej ilości danych oraz niewiedza lub kusząca propozycja szybkiej realizacji transakcji
sprawia, że czasem granice prawa w rozpowszechnianiu informacji handlowej są przekraczane. Jak zatem ustrzec się przed
działaniem niezgodnym z prawem?

KANAŁ ON-LINE
1

wiadomości transakcyjne
Zakup produktu w danym sklepie nie musi być jednorazowy, warto budować lojalność klienta poprzez specjalne oferty oparte na
poprzednich zdarzeniach (profile behawioralne).

2

profile na portalach społecznościowych
To możliwość zapisu dla osób, które już są fanami firmy i jej produktów.

3

formularz zapisu
Na firmowej stronie internetowej warto zamieścić formularz zapisu na newsletter, gdzie w zamian za podanie adresu e-mail można
zaproponować darmowy poradnik bądź raport niedostępny dla osób, które nie subskrybują newslettera.

4

content marketing
Udostępnianie wartościowych treści odwiedzającym firmową witrynę dopiero po rejestracji i podaniu niezbędnych danych na
dedykowanej stronie.

5 mailing do wynajętej bazy mailingowej
Mailing z przekierowaniem ruchu na dedykowany landing page z formularzem umożliwiającym zapisanie się na newsletter.

6 konkursy

Promowane za pomocą reklam bądź specjalnych aplikacji konkursowych w mediach społecznościowych.

7 zakup bazy danych
Występuje coraz częściej; choć nie jest jednoznacznie uregulowany i nie jest zabroniony w Polsce to wiąże się z dużym ryzykiem i
dodatkowymi wymogami. Zgodnie z art. 25 ust. 1. Ustawy o ochronie danych osobowych, administrator danych w przypadku
zbierania danych nie bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, zobowiązany jest do poinformowania jej o nowym
administratorze danych, nazwie firmy i jej adresie, celu i zakresie zbierania danych, źródle ich pochodzenia (zakupu) oraz do
poinformowania o prawie dostępu do treści danych, możliwości ich poprawienia oraz prawie do ich usunięcia bądź zaprzestania
ich przetwarzania.

KANAŁ OFF-LINE
1

punkty sprzedaży
Idealne miejsce do budowanie personalizowanej relacji z klientem, dając możliwość zapisania się na newsletter z informacjami o
nowościach, promocjach bądź zaoferowanie karty stałego klienta.

2

materiały promocyjne
Umieszczenie informacji o korzyściach z subskrypcji firmowego newslettera w ulotkach lub folderach reklamowych i podanie
adresu strony z dostępnym formularzem bądź zamieszczenie formularza bezpośrednio w ulotce.

3

ankiety i badania poziomu satysfakcji klienta w miejscu zakupu
Poprzez zaoferowanie udziału w ankiecie klient może mieć możliwość podania swoich danych i wzięcia udziału w losowaniu
atrakcyjnej nagrody.

4

call center
Dział obsługi klienta może zbierać dane osobowe (wymagające późniejszego potwierdzenia w ramach wybranej procedury, np.
modelu double opt-in) od osób zgłaszających się na firmową infolinię.

Bez względu na to, czy dane zbierane są dla realizacji celów sprzedażowych czy marketingowych, zawsze należy pod
formularzem ich zgłoszenia umieścić klauzulę informującą o konieczności wyrażenia zgody na przetwarzanie danych.
Klauzula taka powinna zawierać:
zgodę na przetwarzanie danych osobowych
sposób wykorzystywania
informację, jaki podmiot będzie administratorem danych
podstawę prawną

„

Przykład klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez (nazwa firmy) moich danych osobowych
w celach marketingowych i informacyjnych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Zgodnie z artykułem 10 Ustawy o świadczeniu usług drogą
elektroniczną, „zakazane jest przesyłanie niezamówionej
informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy
będącego osobą fizyczną za pomocą środków komunikacji
elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej”. Przesyłanie
takich informacji to nieuczciwa konkurencja, a więc podlega karze
grzywny.
Ponieważ jedną z najpowszechniej spotykanych form spamu jest
przesyłanie niechcianych maili, często o charakterze
komercyjnym, wprowadzających w błąd odbiorcę warto
kontrolować sposób, w jaki udostępniamy swoje dane osobowe.
Najczęściej do przekazania danych osobowych dochodzi w
momencie zawierania różnego rodzaju umów. Sprzedawcy bądź
świadczeniodawcy usług przedstawiają formularze, które
zawierają w swojej treści klauzulę zgody na przetwarzanie danych
osobowych w celu realizacji umowy, a dodatkowo zgodę na
przekazywanie naszych danych innym podmiotom lub
wykorzystanie w celach marketingowych. Klauzula ta
skonstruowana jest w taki sposób, by klient był przekonany o
braku możliwości realizacji podpisywanej umowy w przypadku,
gdy nie wyrazi zgody na przetwarzanie i udostępnianie swoich
danych osobowych.
Chociaż świadomość społeczeństwa w zakresie ochrony swoich
danych osobowych z roku na rok wzrasta, w dalszym ciągu
niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że jeżeli osoba, której
dane dotyczą, jest stroną w umowie, odrębna zgoda na
wykorzystywanie danych osobowych w celu realizacji
podpisywanej umowy nie jest potrzebna (art. 23 Ustawy o
ochronie danych osobowych). Firma czy instytucja powinna się
zwrócić o taką zgodę w sytuacji, gdyby zamierzała wykorzystać
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dane swoich klientów w innym celu niż do realizacji umowy
zawieranej z klientem.
Dowodem na takie rozumienie przepisów dotyczących ochrony
danych
osobowych
może
być
orzecznictwo
sądów
administracyjnych. Przykładem jest wyrok Naczelnego Sądu
Administracyjnego z dnia 19 listopada 2001 roku, w którym
czytamy: „nie ulega wątpliwości, iż celem osoby zawierającej
umowę jest chęć nabycia oferowanego produktu za ustaloną
opłatą, a nie chęć pozbycia się swojego prawa do ochrony danych
osobowych określonego w art. 1 ust. 1 ustawy. Tym samym uznać
należy, że działanie osób dokonujących zamówienia jednego z
oferowanych przez Spółkę produktów zmierzają do zawarcia
stosownej umowy a nie wyrażenia zgody na przetwarzanie
dotyczących ich danych osobowych”. W dalszej części wyroku Sąd
podkreśla, że udostępnianie danych osobowych podmiotom
trzecim powinno być oświadczeniem woli, dana osoba nie musi się
bowiem na to zgadzać (źródło: www.giodo.gov.pl).
Ponadto warto pamiętać o tym, że klient ma prawo do wycofania
swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych, co może
nastąpić w sytuacji, gdy nie życzy sobie informacji handlowych
określonej firmy czy instytucji. Musi wtedy wystosować pismo do
nadawcy niechcianych przesyłek informując go o wycofaniu zgody
na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach
marketingowych. Może też zażądać usunięcia swoich danych z
bazy firmy.
Osobom zainteresowanym polecamy odwiedzenie strony
Generalnego
Inspektora
Ochrony
Danych
Osobowych
http://www.giodo.gov.pl/325/j/pl/

Wiadomość e-mail
Przedsiębiorca, który chce za pomocą poczty elektronicznej rozsyłać zapytanie o zgodę na przesyłanie informacji
handlowych, powinien tak sformułować pytanie, by sama prośba nie była rozumiana jako informacja handlowa.
Wiadomość taka powinna zawierać:
wyłącznie ogólne informacje o firmie, takie jak nazwa, rodzaj branży, w której funkcjonuje itp.
rodzaj wiadomości handlowej, którą przedstawiciel chce przesłać (bez podania konkretnych produktów)
sposób, w jaki należy udzielić zgody na przesyłanie wiadomości
Tak sformułowana prośba nie może zawierać żadnych odnośników.

Szanowny Panie,
reprezentuje firmę XYZ. Jeśli byłby Pan zainteresowany ofertą handlową naszej firmy proszę o przesłanie odpowiedzi
zwrotnej o treści „TAK” na adres xyz@zyx.pl

Szanowny Panie,
piszę w imieniu firmy XZZ, która jest liderem rynku usług szkoleniowych. W załączeniu przesyłam katalog z naszymi
najnowszymi usługami, Jeśli chciałby Pan poznać nasze aktualne promocje proszę o przesłanie informacji zwrotnej
o treści „TAK” na adres xzz@xzz.pl.

Pozostawienie adresu e-mail
Zgoda na przesyłanie oferty handlowej może zostać wyrażona przez samego zainteresowanego poprzez wpisanie adresu
e-mail na stronie internetowej firmy. Warto zatem umieścić w widocznym miejscu na stronie internetowej pole z
przykładową informacją „Zapisz się na nasz newsletter”, w którym odwiedzający może wpisać swój adres e-mail oraz
potwierdzić chęć zapisu za pomocą przycisku „Zapisz”. Taka forma zbierania adresów jest bardzo uproszczona i może
powodować niebezpieczeństwo wpisania przez osoby postronne adresów osób, które takiej zgody nie wyraziły.

Model single opt-in
Model ten polega na automatycznym dodawaniu do bazy danych adresu e-mail użytkownika, który wpisał go w formularz
lub na listę adresową. Nie stosuje się tutaj zasady ponownego potwierdzenia dot. zgody na otrzymywanie korespondencji
handlowej itp. Z jednej strony rozwiązanie takie jest dość skuteczne, pozwala bowiem na szybki przyrost adresów w bazie
danych, z drugiej jednak strony ilość nie musi przekładać się na jakość. Model single opt-in nie zapewnia również ochrony
prawnej przed roszczeniami dotyczącymi nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych (może się zdarzyć, że ktoś
wpisze nasz adres w formularz), a w takim przypadku można trafić na spamlistę, grozi za to również kara grzywny ze strony
Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dlatego zdecydowanie lepszym sposobem jest model double opt-in.

Model Double opt-in
Model ten oparty jest na podwójnym potwierdzeniu gotowości do otrzymywania e-maila, newslettera lub innej przesyłki
zawierającej informacje różnego rodzaju. Polega on na tym, że po wpisaniu w formularz adresu e-mail zostanie na niego
wysłana wiadomość z linkiem aktywacyjnym. Jeżeli użytkownik kliknie w link, tym samym wyraża on zgodę na aktywację
swojego adresu e-mail w bazie danych, a więc na otrzymywanie przesyłek.

Checkbox
Istnieje możliwość wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowej za pośrednictwem zaznaczenia tzw. checkboxa.
Pole to jest umieszczane obok sformułowania, z którego powyższa zgoda wynika w sposób jednoznaczny, nie może on więc
być domyślnie zaznaczony. Każda zgoda odbiorcy na przesyłanie informacji handlowych z wykorzystaniem drogi
elektronicznej, bez względu na sposób jej złożenia, musi być świadoma i jednoznaczna. W przypadku, gdy firma będzie
zobowiązana taką zgodę potwierdzić nie może być co do tego wątpliwości.

Rozdział 4

Spam a regulacje prawne

Istotne akty prawne
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Realizacja działań marketingowych, reklamowych oraz innych form komunikacji elektronicznej wymaga znajomości
przepisów związanych z marketingiem bezpośrednim. Ten interakcyjny system marketingu, realizowany w celu wywołania
określonej reakcji, często prowadzący do transakcji między stronami w prawie polskim podlega definicjom związanym z
informacją handlową, promocją oraz reklamą. Tym samym wymagają znajomości prawodawstwa krajowego i europejskiego
z tego zakresu. Szczególne znaczenie dla działalności marketingu bezpośredniego mają również regulacje Generalnego
Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) oraz Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKIK).
Dla celów zrozumienia istoty zagadnień związanych ze spamem poniżej zawarto najważniejsze w tej materii akty prawne.
1. Kodeks cywilny, Ustawa z dnia 23.04.1964r.
2. Ustawa z dnia 27.07.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianach w Kodeksie cywilnym
3. Ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
4. Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych
5. Ustawa z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
6. Ustawa z dnia 2.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną
przez produkt niebezpieczny
7. Ustawa z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
8. Art. 8 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (Europejska Konwencja Praw Człowieka)
9. Kodeks karny, Ustawa z dnia 6.06.1997r. - Rozdzial XXXIII - Przestępstwa przeciwko ochronie informacji
10. Dyrektywa 95/46/WE – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24.10.1995 r. w sprawie ochrony osób w
związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz swobodnego przepływu takich danych
11. Dyrektywa 96/9 – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11.03.1996 r. w sprawie ochrony prawnej baz
danych
12. Dyrektywa 2002/58/WE – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12.07.2002 r. w sprawie przetwarzania
danych osobowych oraz ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej
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Konsekwencje prawne wysyłania informacji niezamówionych i posługiwania się adresem
e-mail bez zgody właściciela
Brak znajomości bądź ignorowanie prawa związanego ze świadczeniem usług drogą elektroniczną powoduje narażenie się
danej osoby bądź firmy na konsekwencje prawne wynikające z braku stosowania się do obowiązujących regulacji.

„

Zakazane jest przesyłanie niezamówionej informacji handlowej skierowanej do
oznaczonego odbiorcy będącego osobą fizyczną za pomocą środków komunikacji
elektronicznej.

Ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
/Naruszenie/ Art. 10.1
Konsekwencje: Art. 24.1. - kara grzywny

„

Czynem nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy jest w szczególności reklama
sprzeczna z przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub uchybiająca godności
człowieka, reklama wprowadzająca klienta w błąd, reklama, która stanowi istotną
ingerencję w sferę prywatności (...)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
/Naruszenie/ Art. 16.1

„

Kto przetwarza w zbiorze dane osobowe, choć ich przetwarzanie nie jest dopuszczalne
albo do których przetwarzania nie jest uprawniony, podlega grzywnie, karze
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
/Naruszenie/ Art. 49. 1.

„

1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do
niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą
wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego
pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności
od 6 miesięcy do lat 8.

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
Art. 286. § 1

Bardziej rozbudowany opis konsekwencji prawnych wysyłania niezamówionych informacji handlowych i posługiwania się
adresem e-mail bez zgody właściciela dostępne są na stronie Fundacji Rozwoju i Ochrony Komunikacji Elektronicznej
FORCE.

Rozdział 5

Case study –
przypadki naruszenia prawa

I. Spam w zakresie przesyłania SMS
W 2012 r. Prezes UKE nałożył na należącą do grupy TP spółkę Polska Telefonia Komórkowa Centertel, operatora sieci
Orange, 5 mln zł kary za automatyczne rozsyłanie abonentom - bez ich zgody - SMS-ów zachęcających do
udziału w loterii pod nazwą „Loteria Orange". Sytuacja ta dotyczyła ponad 8 mln abonentów lub użytkowników
końcowych PTK, wobec których których operator użył automatycznych systemów rozsyłania SMS dla celów marketingu
bezpośredniego.
Zasądzając tak wysoką karę finansową Urząd argumentował, że zgodnie z Prawem telekomunikacyjnym używanie
automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego bez zgody abonenta jest
zakazane. W trakcie postępowania UKE ustalił, że PTK, wysyłając wiadomości SMS, nie dopełnił obowiązku uzyskania
takiej zgody.
Działania PTK zostały uznane za ingerencję w prywatność abonenta, który musiał odbierać niezamówione komunikaty. W
niektórych przypadkach abonenci w sposób niezamierzony przystąpili do loterii, co wiązało się z poniesieniem przez nich
"istotnych konsekwencji finansowych". UKE zwrócił także uwagę na to, że bezpośrednią konsekwencją naruszeń prawa było
obniżenie przewidzianego prawem stopnia ochrony praw abonentów i użytkowników końcowych w relacji z przedsiębiorcą
telekomunikacyjnym.
Źródło: wyborcza.biz (aktualizacja 2.01.2012r.)

II. SPAM jako praktyka naruszająca zbiorowe interesy konsumentów
Przesyłanie niezamówionych wiadomości handlowych drogą elektroniczną może stanowić praktykę naruszającą
zbiorowe interesy konsumentów. Precedensową decyzją w tym zakresie była decyzja UOKiK o sygnaturze
RLU-751-3/03MW z 2003 r. W trakcie postępowania ustalono, że materiały trafiające do skrzynek odbiorczych
konsumentów zawierały ofertę szkoleń organizowanych przez Firmę Edukacyjną „Impuls – Plus” z Grudziądza, na co
użytkownicy poczty elektronicznej nie wyrazili zgody.

Prezes UOKiK uznał, że przesyłanie drogą elektroniczną na adresy e-mail użytkowników reklam handlowych dotyczących
działalności firmy jest naruszeniem art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(Dz.U. Nr 144 poz. 1204 ). Przepis ten zakazuje przesyłania niezamówionej informacji handlowej skierowanej do
oznaczonego odbiorcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej. Działanie
takie jest czynem nieuczciwej konkurencji, w więc narusza również przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2003 Nr 153 poz. 1503). Była to pierwsza tego typu sprawa prowadzona przez UOKiK. W
ocenie UOKiK, powyższe działanie Firmy Edukacyjnej „Impuls-Plus” z Grudziądza stanowiło także naruszenie zbiorowych
interesów konsumentów, poprzez stosowanie niezgodnych z prawem działań godzących w te interesy. Zgodnie z decyzją
prezesa Urzędu, przedsiębiorca zobowiązany był do wycofania się z omówionej praktyki oraz publikacji w jednej z
ogólnopolskich gazet oświadczenia, że naruszył zbiorowe interesy konsumentów.
Źródło: http://www.radiopin.pl/informacje/1179/Precedensowe_orzeczenie_UOKiK_w_sprawie_SPAM_u (23.10.2003r.),

III. SPAM jako wykroczenie.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną wysyłanie niezamówionej informacji handlowej do
osób fizycznych stanowi wykroczenie (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204). Zdarza się, że organy ścigania nie zauważają problemu
w tego typu naruszeniach, bagatelizując kwestię łamania prawa w zakresie wysyłania spamu. Jednak na przykładzie wyroku
Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie z dnia 09 stycznia 2013 r. (sygn. akt II W 572/12), można mieć nadzieję, że ta sytuacja
wkrótce się zmieni. W wyroku tym sąd uznał, że Piotr K. jest winny naruszenia art. 24 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną i wymierzył mu karę grzywny.
Źródło: http://olgierd.bblog.pl/wpis,o;wyroku;skazujacym;za;spam;w;polsce,90720.html,

IV. SPAM rozsyłany za pośrednictwem serwisu Nasza – Klasa.
W ramach znanego serwisu Nasza – Klasa też doszło do naruszeń prawa związanych z wysyłaniem spamu. We wrześniu
2010 r. policja dokonała pierwszego w historii zatrzymania spamerów. Aresztowani byli członkami 6-cio osobowej grupy,

która wysyłała na skrzynki użytkowników serwisu Nasza-Klasa spam i wyłudziła w ten sposób ponad 2 miliony złotych.
Zatrzymani usłyszeli zarzuty wyłudzenia pieniędzy, oszustwa komputerowego i zakłócenia pracy sieci (art. 287 KK). Główny
organizator, który został tymczasowo aresztowany, usłyszał także zarzut prania brudnych pieniędzy.
Zatrzymani zakładali konta w serwisie Nasza-Klasa, a następnie za ich pomocą rozsyłali spam do innych użytkowników
serwisu. Swoje skrypty automatyzujące wysyłanie spamu modyfikowali tak, aby obchodziły zabezpieczenia Naszej-Klasy.
Spamerzy wysyłali wiadomości, w których znajdowały się linki do stron z płatnościami SMS Premium obsługiwanymi przez
zagraniczne firmy. Sprawcy w swoim działaniu żerowali często na uczuciach użytkowników portali. Niczego nieświadomy
pokrzywdzony klikając na link, mógł rzekomo sprawdzić np., czy jest chory na ptasią grypę, kto zostawił dla niego specjalny
prezent czy też zobaczyć zdjęcia nagiej żony w Internecie. Aby jednak otrzymać takie informacje musiał wysłać sms-a na
wskazany na stronie numer telefonu. Nie było tam jednak czytelnej informacji, jaki jest jego koszt. W rzeczywistości każdy
wysłany sms kosztował 30 złotych. Z informacji Policji wynika, że wysłano ok. 40 tys. SMS-ów. Policjanci wspominali też, że
często po wysłaniu SMS-a nadchodziła odpowiedź “usługa chwilowo nieczynna” — opłata za SMS-a była jednak pobierana.
Wskazuje to na celowe działanie z zamiarem dokonania oszustwa.
Kolejny przypadek związany z wysyłaniem spamu za pośrednictwem serwisu „Nasza Klasa” to sprawa z Wrocławia.
Domniemani spamerzy to dwaj mężczyźni,którzy założyli na portalu nk.pl aż 88 fikcyjnych profili. Rozsyłali z nich e-maile
reklamujące ich SMS-ową zabawę polegającą na badaniu ilorazu inteligencji. Jeden SMS kosztował 23 złote, z których
prawie połowa trafiała do kieszeni oskarżonych. Portal „Nasza Klasa”, występujący jako oskarżyciel posiłkowy, przekonywał
sąd, że spam może być przestępstwem ściganym na podstawie przepisu kodeksu karnego, który dotyczy hakerów.
Prowadząca śledztwo Prokuratura Rejonowa w Węgrowie na Mazowszu dała się przekonać. W akcie oskarżenia napisała,
że Artur R. i Dariusz Z. „wpływali na automatyczne przetwarzanie danych informatycznych przez portal „Nasza Klasa” i
doprowadzili do przeciążenia serwerów portalu”. Grozi za to nawet pięć lat więzienia.
W sierpniu 2012 r. Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna uniewinnił obydwu oskarżonych. Prokuratura i „Nasza Klasa”
odwołały się od wyroku, domagając się nowego procesu. Sąd Rejonowy uznał, że dwaj mężczyźni nie popełnili przestępstwa.
Byłoby inaczej, gdyby włamali się do serwerów „Naszej Klasy” i zmienili tam - bez upoważnienia właścicieli portalu - jakieś

zapisy. Oni tymczasem rozsyłali e-maile i to korzystając z narzędzi, które oferuje użytkownikom sam portal. Poza tym zdaniem sądu rejonowego - nie ma dowodów na to, by ich działania spowolniły serwery portalu. Zdaniem pełnomocnika
strony poszkodowanej, spamerzy utrudnili normalne funkcjonowanie serwisu „Nasza Klasa”. Wolniej pracowały serwery,
konieczne było angażowanie ludzi do wyszukiwania i blokowania kont i zakupienie oprogramowania antyspamowego.
Jego zdaniem wszystko, co robili w tej sprawie oskarżeni, może wypełniać znami ona "antyhakerskiego" przepisu z kodeksu
karnego.
Sąd Okręgowy we Wrocławiu utrzymał w mocy wyrok Sądu Rejonowego uniewinniając spamerów. Sąd w uzasadnieniu
uznał, że czyn był popełniony w celu uzyskania korzyści majątkowych, ale w tym przypadku nie zawiera znamion
przestępstwa. W opinii wielu osób, w tym specjalistów w zakresie telemarketingu, niezrozumiałym jest, dlaczego do
przestępstw komputerowych podchodzi się w tak liberalny sposób. Przecież rozsyłanie spamu w celu uzyskania korzyści
majątkowej nie różni się w praktyce niczym od pospolitego oszustwa. Inny jest tylko kanał komunikacji. Wygląda jednak na
to, że na zmianę w podejściu organów ścigania do tego rodzaju przestępstw musimy trochę poczekać.

Źródła:
http://niebezpiecznik.pl/post/spamer-naszej-klasy-aresztowany/,(18.09.2010) ,
http://www.gazetawroclawska.pl/artykul/492861,pojda-na-piec-lat-do-wiezienia-za-spam-na-naszej-klasie,id,t.html?cookie=1, (11.01.2012)
http://blog.e-prawnik.pl/dokad-zmierza-internet.html,(27.01.2012) http://www.youtube.com/watch?v=DWpmRu56j1M (18.01.2012)
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Dzięki działalności instytucji walczących ze zjawiskiem spamu, takich jak Fundacja FORCE, oraz zwiększającej się
świadomości użytkowników w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu w ostatnich latach można zaobserwować
tendencję do zmniejszania się ilości niechcianych wiadomości w naszych skrzynkach pocztowych. Wynika to z lepszego
działania filtrów antyspamowych, większej świadomości marketerów w zakresie dozwolonych metod reklamy,
profesjonalizacji działań e-mail marketingowych. Wykorzystywanie tylko legalnie przygotowanych baz danych odbiorców,
weryfikacja adresów e-mail, stosowanie opcji double opt-in przy pozyskiwaniu danych nowych odbiorców newslettera to
tylko niektóre z najważniejszych działań prowadzących do ograniczenia ilości niezamówionych przesyłek i zwiększenia
konwersji w naszej komunikacji. Oczywiście szanse na całkowite wyeliminowanie spamu z naszego życia są raczej znikome.
Koniec spamu, podobnie jak koniec wirusów
w sieci nastąpiłby w momencie likwidacji
Internetu, a na to raczej się nie zanosi,
przynajmniej w najbliższej przyszłości.
Pozostaje nam więc reagowanie na
zagrożenia płynące z sieci i systematyczna
walka z niechcianymi zjawiskami. Autorzy
mają nadzieję, że niniejsza publikacja
przyczyni się do poprawy etycznego,
bezpiecznego i korzystnego ekonomicznie
stosowania
narzędzi
komunikacji
elektronicznej zarówno w sferze zawodowej
jak i prywatnej.

Nota prawna
Niniejsza publikacja chroniona jest prawami autorskimi. Dystrybucja publikacji, a także jej powielanie, wypożyczanie,
wystawienie, wyświetlenie, nadawanie, reemitowanie, tłumaczenie, zmiany układu lub jakiekolwiek inne zmiany,
wykonywanie opracowań, w tym przeróbek i adaptacji całości publikacji jak i jej części składowych, zwielokrotnianie za
pomocą druku, technik reprograficznych, filmu, zapisu magnetycznego, nośnika elektronicznego, nośnika cyfrowego,
technik gsm i umts, wprowadzanie do obrotu udostępnianie publiczne oraz modyfikowanie bez wyraźniej zgody Autorów jest
zabronione.
Wpisanie publikacji do pamięci komputera, a także jej udostępnienia za pośrednictwem sieci komputerowych, w tym
Internetu, intranetu, extranetu bez zgody Autorów jest zabronione. Powyższy zakaz dotyczy to w szczególności stron
internetowych prywatnych i komercyjnych, klientów P2P, forów internetowych, społeczności internetowych itp.
W przypadku wykrycia wyżej wymienionych sytuacji, Autorzy będą uprawnieni do dochodzenia względem osoby lub
podmiotu trzeciego dopuszczającego się, któregoś z wyżej opisanych naruszeń, roszczeń z tytułu złamania przepisów
obowiązującego prawa, w tym w szczególności ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także dochodzenia
odszkodowania na zasadach opisanych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w związku z naruszeniem praw
własności oraz praw autorskich do danej publikacji lub jej kopii.
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