RAPORT
z III badania zjawiska
spamu w Polsce

Wstęp

Patroni badania:

Już po raz trzeci Fundacja Rozwoju i Ochrony
Komunikacji Elektronicznej „FORCE”
przeprowadziła ogólnopolskie badanie zjawiska
spamu.
Badanie zostało zrealizowane w terminie od
1 października do 11 grudnia 2017 r.
z wykorzystaniem ankiet elektronicznych.
Przemysław Marcol
Prezes Zarządu Fundacji FORCE

Skierowane było do wszystkich użytkowników
poczty elektronicznej. W badaniu wzięło udział
808 osób. Sprawdziliśmy świadomość
odbiorców wiadomości e-mail w zakresie
spamu, jego skali oraz zjawisk z nim
powiązanych.
Życzymy miłej lektury!
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way to sell

Skrzynki
ELEKTRONICZNE

Jakie rodzaje elektronicznych skrzynek
pocztowych wykorzystujesz?

Ile osobistych skrzynek elektronicznych
posiadasz?

Z ilu osobistych kont pocztowych
aktywnie korzystasz?

W pytaniu można było zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź.

5 lub więcej

90% osobiste, darmowe
7%

osobiste, w płatnej wersji

5 lub więcej

19% osobiste, stworzone we
własnej / prywatnej domenie
67% służbowe
6%

grupowe (np. Group Mail)

1%

w ogóle nie korzystam
z poczty elektronicznej*

19%

26%

1

7%
3

4
3

9%

24%
22%

10%

4

31%

1

16%

2
36%

2

* Osobom, które nie korzystają z poczty elektronicznej, nie wyświetliły
się kolejne pytania dot. korzystania z niej.

Aż 26% respondentów posiada
przynajmniej 5 adresów e-mail, z czego
tylko 10% ankietowanych korzysta z nich
wszystkich aktywnie.
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Czy masz skrzynki pocztowe, które służą
Ci wyłącznie do zapisywania się na
newslettery lub które podajesz, kiedy
jest to nieuniknione?

Nie

45%

55%

Tak

W jakim serwisie jest skrzynka
pocztowa, z której korzystasz
najczęściej (główna skrzynka)?

Ile wiadomości e-mail dostajesz
na wszystkie swoje skrzynki
(średnio, dziennie)?

49% Gmail

więcej niż 100

11%

poczta Onet.pl

81-100

15%

poczta WP.pl

51-80

6%

poczta Interia.pl

6%

poczta o2.pl

8%

skrzynka pocztowa stworzona
we własnej / prywatnej domenie

5%

w innym serwisie

11%
4%

21-50

0-10
19%

10%

26%

30%

Ponad połowa badanych ma przynajmniej jedną skrzynkę elektroniczną, której
przeznaczeniem jest gromadzenie newsletterów czy wiadomości, które przychodzą po
podaniu adresu e-mail, gdy jest to wymagane.
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11-20

Spam, spam,
SPAM

Co rozumiesz pod pojęciem „spam”?

70%

34%

79%

20%

12%

Wiadomości
e-mail,
których
nie chcę
otrzymywać

Wiadomości,
które coś
reklamują

Niezamówione
informacje
handlowe

Wiadomości
wysyłane
w języku innym
niż język polski

Newslettery,
na które się
zapisałem/am

8%

Wiadomości
wysyłane przez
firmy, które
uzyskały
moją zgodę
na przesłanie
oferty

7%

Wszystkie
wiadomości,
które nie są
wiadomościami
prywatnymi

25%

6%

1%

Wiadomości
od osób,
których
nie znam

Trudno
powiedzieć

Rozumiem
to pojęcie
w inny sposób.
Jaki?

materiał reklamowy

* W pytaniu można było zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź

Myślę, że warto zacząć od przypomnienia,
że spam to przesyłka lub informacja, której
odbiorca sobie nie życzy i na otrzymanie której nie
wyraził zgody. Są to więc e-maile, które spełniają
poniższe kryteria:
- treść i kontekst wiadomości są zupełnie
niepowiązane z tożsamością odbiorcy;
- jej odbiorca nie wyraził wcześniej możliwej
do weryfikacji, zamierzonej, wyraźnej i zawsze
możliwej do odwołania zgody na otrzymanie tej
wiadomości;
- treść wiadomości daje odbiorcy podstawę
do przypuszczeń, iż nadawca wskutek jej
wysłania może odnieść korzyści
nieproporcjonalne
w stosunku do korzyści odbiorcy.
Dobra wiadomość jest taka, że świadomość
związana z tym, co jest spamem, a co nim nie jest
– wzrasta (m.in. wzrost odpowiedzi
„niezamówione informacje handlowe” z 71%
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Druga odpowiedź to: „wiadomości zamówione,
ale z większą częstotliwością niż deklarowana”.
Uważamy, że podawanie częstotliwości, z którą
będą wysyłane mailingi, to dobra praktyka, jednak
przekraczanie pewnych granic (np. więcej niż
1 e-mail na dzień) nie oznacza, że mamy do
czynienia ze spamem. Warto o tym pamiętać.
Jest też inny, prosty sposób na pozbycie się
wiadomości, które nas męczą lub zwyczajnie nie
interesują: kliknięcie w link wypisu.
materiał reklamowy

Katarzyna Zarzecka
Project Manager, Fundacja FORCE

w zeszłorocznym badaniu na 79% - w obecnym).
Niestety, wciąż docierają do nas sygnały
niewłaściwych interpretacji tego zjawiska, czego
idealnym przykładem są odpowiedzi wpisane
przez respondentów ręcznie, w polu: „Rozumiem
to pojęcie w inny sposób. Jaki?”. Postanowiliśmy
odnieść się do dwóch z nich, aby wyjaśnić pewne
kwestie. Pierwsza z tych odpowiedzi to:
„informacje handlowe przesyłane przez partnerów
handlowych podmiotu, który uzyskał zgodę,
ale nie związane tematycznie z ofertą, za pomocą
której uzyskano zgodę”. W tym przypadku trzeba
zwrócić uwagę na cel, który podany powinien
zostać w danej zgodzie – jest on kluczowy,
tematyka oferty zaś – drugorzędna. Jeśli więc
wiadomości są wysyłane zgodnie z podanym
w zgodzie celem – nie ma mowy o spamie.

Ile niechcianych e-maili (spamu)
otrzymujesz na wszystkie swoje
skrzynki (średnio, dziennie)?

nie otrzymuję*

więcej niż 100
81-100

21-50

36%

10 lub
mniej

21-50

5%

7%

9%

45%
11 do 20
11 do 20

37%

Jak oceniasz uciążliwość
spamu otrzymywanego na Twoją
główną skrzynkę pocztową?

8%

w ogóle nieuciążliwe

20%

prawie nieodczuwalne

33%

trochę uciążliwe

3% 2%

51-80

8%
12%

nie otrzymuję

więcej niż 100
81-100

3% 3% 1%

51-80

Ile niechcianych e-maili (spamu)
otrzymujesz na Twoją główną
skrzynkę pocztową (średnio,
dziennie)?

10 lub
mniej

24% bardzo uciążliwe

29%
15%

nie do zniesienia

* Osobom, które nie otrzymują spamu na skrzynki pocztowe, nie wyświetliły
się kolejne pytania dot. jego intensywności itd.

99% użytkowników poczty elektronicznej otrzymuje spam. Ilu tak naprawdę otrzymuje
niezamówione informacje handlowe, a ilu mylnie traktuje to pojęcie? Trudno powiedzieć
jednoznacznie… Ale warto pamiętać, że otrzymane wyniki mogą być przekłamane z powodu
błędnych przekonań respondentów.

08

Raport z III badania zjawiska sp@mu w Polsce

Oceń uciążliwość niechcianych komunikatów, z którymi masz kontakt poprzez inne niż skrzynka pocztowa formy spamu:

niechciane sms-y
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niechciane telefony

niechciane informacje handlowe bądź
reklamy otrzymywane za pośrednictwem
komunikatora (Messenger Facebooka,
Skype, GG itp.)

14%

nie mam styczności

4%

nie mam styczności

26%

nie mam styczności

15%

w ogóle nieuciążliwe

9%

w ogóle nieuciążliwe

16%

w ogóle nieuciążliwe

15%

prawie nieodczuwalne

9%

prawie nieodczuwalne

15%

prawie nieodczuwalne

17%

trochę uciążliwe

14%

trochę uciążliwe

17%

trochę uciążliwe

21%

bardzo uciążliwe

24% bardzo uciążliwe

11%

bardzo uciążliwe

18%

nie do zniesienia

40% nie do zniesienia

15%

nie do zniesienia
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Niechciane reklamy pojawiające się
podczas przeglądania stron
internetowych (pop-up, display)

8%

nie mam styczności

9%

w ogóle nieuciążliwe

13%

prawie nieodczuwalne

14%

trochę uciążliwe

20% bardzo uciążliwe
36% nie do zniesienia
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Justyna Trzupek
Head of PR & Marketing, SARE
Każdego dnia, różnymi kanałami
komunikacyjnymi, trafia do nas od kilku do
kilkuset wiadomości reklamowych. Nie wszystkie
z nich okazują się dla nas atrakcyjne i traktujemy
je wręcz jako niechciane, mimo tego, że wcześniej
wyraziliśmy zgodę na ich otrzymywanie.
Nasze oczekiwania względem treści zarówno
w kanale online jak i offline wzrastają, a co się
z tym wiąże - oczekujemy komunikatów dobrej
jakości. Takich, których aktualnie potrzebujemy,
niosą dla nas informacje interesujące i korzystne
oraz takich, które przekazywane są
w preferowany dla nas sposób. Dlatego ważne
jest, aby komunikaty trafiały we właściwym czasie
i do właściwej grupy odbiorców. Dostępne dzisiaj
technologie, takie jak systemy do marketing
automation (np. SAREhub), pozwalają właśnie na
takie precyzyjne dostosowanie oferty
i komunikatu do potrzeb poszczególnych
konsumentów. Dzięki systemom marketing
automation możemy sobie pozwolić na

szczegółową personalizację, w efekcie czego
potrafimy dotrzeć z właściwym komunikatem
do właściwej osoby - bez jej poczucia, że
otrzymała wiadomość SPAMową. Systemy do
marketing automation mają tę zaletę, że dają
możliwość integracji z wieloma systemami
zewnętrznymi.
W jednym miejscu zbierają wszystkie dane
i z jednego miejsca prowadzi się komunikację
wielokanałową. Dzięki temu, że wszystko jest
w jednym miejscu, o wiele prościej i skuteczniej
można monitorować zachowania klientów
i następujące akcje. To zaś pozwala na
wybranie preferowanych kanałów dotarcia do
klientów i zaplanowanie limitów w wysyłanej
komunikacji. Musimy pamiętać, aby nie
przytłoczyć swojego odbiorcy natłokiem
informacji, dlatego oprócz stosowania
zaawansowanych technologii marketingu
automatycznego, warto również wykazywać
się rozsądkiem.

Sposoby radzenia
sobie ze spamem

Czy niechciane wiadomości, które
otrzymujesz na Twoją główną skrzynkę
są automatycznie oznaczane jako
spam / przekierowywane do folderu
ze spamem?

Czy serwis pocztowy, w którym jest
Twoja główna skrzynka, posiada funkcję
samodzielnego oznaczania wybranych
wiadomości jako spam/przycisk„
zgłoś spam”?

Czy wiesz,
że system SARE i SAREhub
są zgodne z RODO?

nie wiem
nie i ja także
tego nie robię
6%

22%

12%

tak, ale nie
wszystkie - pozostałe
zostawiam w skrzynce
odbiorczej, usuwam
lub ręcznie oznaczam
jako spam

12

4%

14%

nie

61%

tak,
korzystam z tej
możliwości

8%
tak, ale nie
korzystam
z tej
możliwości

17%

56%
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RODO
SARE.PL

SAREHUB.COM

system do
e-mail
marketingu

system
do marketing
automation

materiał reklamowy

nie, zawsze robię
to ręcznie

nie wiem
tak,
zawsze

Kiedy oczyszczasz swoją główną
skrzynkę z niechcianych wiadomości,
ile czasu zwykle Ci to zajmuje
(średnio, dziennie)?

7%
11%

nie wiem,
trudno
powiedzieć

15%

36%

2-5 minut

33%

34%

55%

1-2 minuty
nie,
dlaczego?

9%

Gdyby zsumować uśredniony czas, jaki (średnio, dziennie) poświęcają respondenci
na oczyszczanie swojej głównej skrzynki e-mail ze spamu, byłoby to 38 godzin i 50 minut
dziennie, co daje średnio niecałe 3 minuty na osobę. Rocznie daje to ponad 18 godzin
zmarnowanych na oczyszczanie skrzynki elektronicznej!*
* Czas podany w przedziałach został uśredniony. W obliczeniach wzięliśmy pod uwagę respondentów, którzy zaznaczyli, że korzystają z poczty elektronicznej i otrzymują spam.
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Michał Wowra
Data Protection Specialist, SARE
Dlaczego tak wielu ankietowanych nie potrafi nawet
określić, czy korzysta z filtrów antyspamowych, czy też
nie? Może to wynikać z niewystarczającej informacji nt.
tego, czym one są, jak działają i jak z nich poprawnie
korzystać.

mniej niż minutę

więcej niż 10 minut
5-10 minut

Czy wykorzystujesz ﬁltry antyspamowe
(przynajmniej w jednej ze skrzynek)?

tak

9% respondentów świadomie nie korzysta z filtrów
antyspamowych. Najczęstszym podawanym powodem
takiego działania (spośród zebranych w polu
odpowiedzi otwartej przy wariancie "nie, dlaczego?")
jest brak zaufania, spowodowany tym, że filtry te nie
zawsze działają prawidłowo tj. nie wyłapują spamu,
jednocześnie oznaczając jako spam wiadomości ważne
dla odbiorcy, co faktycznie może być problematyczne.
Tu przyda się wiedza nt. możliwości dostosowania tych
filtrów do własnych potrzeb. Filtry antyspamowe często
posiadają dwa rodzaje filtrów: filtry globalne (domyślnie
włączone) oraz prywatne. Filtr prywatny pozwala
skutecznie dodawać bezpośrednio adresy do list
niechcianych nadawców lub nadawców zaufanych, co
w wielu przypadkach rozwiązuje problem.
Podsumowując, wśród grupy badanych barierą mimo
wszystko pozostaje brak świadomości użytkowników nt.
możliwości, które stworzyli w tym celu właściciele i
twórcy poczt elektronicznych.

Czy skorzystałeś/aś z możliwości
raportowania spamu poprzez
adres abuse@(dowolna domena)?*
* To pytanie wyświetliło się tylko osobom, które zaznaczyły, że wiedzą,
do czego służy adres abuse.

Tak, słyszałem/am,
i wiem, do
czego służy
26%

Nie, nie
słyszałem/am

5%
69%

Tak,
słyszałem/am,
ale nie wiem,
do czego służy

41%
nie

59%

tak

Jak oceniasz skuteczność raportowania
spamu poprzez adres abuse@
(dowolna domena)?*
* To pytanie wyświetliło się tylko osobom, które skorzystały z abuse.

11%

bardzo skuteczna

39%

skuteczna

16%

trudno powiedzieć

28% raczej nieskuteczna
6%

w ogóle nieskuteczna

materiał reklamowy

Czy słyszałeś/aś o adresie
abuse@(dowolna domena) i czy wiesz
do czego służy?

Wraz z rozwojem Internetu wypracowano
szereg zasad, które tworzą ramy, pozwalające
na bezpieczne i uczciwe korzystanie z jego
możliwości. Uznano między innymi, że
konieczne jest stworzenie dla każdego
podmiotu, oferującego usługi w ramach
komunikacji elektronicznej osobnego działu,
który będzie stał na straży porządku. I tak
powstał adres mailowy abuse@! Celem
korzystania z tego adresu jest zgłoszenie
nieprawidłowości i nadużyć w ruchu
internetowym, a prawidłowa obsługa tych
zgłoszeń powinna być gwarantem stałego
podnoszenia jakości ruchu informacji.Wobec
rosnącej ilości zgłoszeń z użyciem adresów typu
abuse@, ważnym sygnałem alarmującym
powinien być fakt, że nadal blisko co trzecia
osoba, która skorzystała z tej formy kontaktu,
uważa jej skuteczność za niską. Z perspektywy
zmian w prawie, ten trend powinien przede
wszystkim być sygnałem dla działów obsługi
zgłoszeń, że należy poprawić jakość
świadczenia tej usługi. Z drugiej strony przy
ciągłym rozwoju technologii internetowych
może to być także zapowiedź powstania nowej
polityki w śledzeniu nadużyć w Internecie.
Przyszłość pokaże.

Czy zgłosiłeś/aś kiedyś spam do którejś
z instytucji zajmującej się tego typu
naruszeniami?

* W pytaniu można było zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź

do Ministerstwa Cyfryzacji

67%

do Generalnego Inspektora
Ochrony Danych Osobowych

21%

na Policję

44%

do Urzędu Komunikacji
Elektronicznej

48%

do Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumenta

9%
Nie,
ponieważ
nie wiem,
jak to zrobić
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11%

35%
45%

Nie, bo
nie widzę
takiej
potrzeby

Twojej firmie przydałby się audyt RODO?
Odpowiedz na 6 pytań,
a otrzymasz wycenę!
CHCĘ OTRZYMAĆ WYCENĘ

15

Tak,
zgłosiłem/am

Nie – z innych powodów

11%

materiał reklamowy

Katarzyna Ugorowska
Account Manager, SARE

Do jakich instytucji, Twoim zdaniem,
można zgłosić spam?

* To pytanie wyświetliło się tylko osobom, które zgłosiły kiedyś spam do instytucji,
która (według ich wiedzy) zajmuje się tego typu naruszeniami.

8%

Bardzo skuteczna

22%

Skuteczna

32%

Trudno powiedzieć

20% Nieskuteczna
18%

W ogólne nieskuteczna

Przemysław Marcol
Prezes Zarządu, Fundacja FORCE
Wyniki tegorocznego badania wskazują,
że coraz więcej użytkowników Internetu,
w szczególności poczty elektronicznej wie,
że istnieje co najmniej kilka instytucji, do
kompetencji których może należeć rozpatrzenie
naruszenia związanego ze spamem.
W zależności jednak od tego z jakim
naruszeniem w zakresie spamu mamy do
czynienia, to taka instytucja będzie właściwa do
dokonania zgłoszenia. Jeżeli bowiem dojdzie do
wykorzystania naszych danych osobowych
niezgodnie z prawem, wówczas właściwy
organem do zgłoszenia naruszenia będzie

GIODO, jeżeli doszło do naruszenia prawa
telekomunikacyjnego np. w zakresie
wykorzystania telekomunikacyjnych urządzeń
końcowych do marketingu bezpośredniego bez
naszej zgody, wówczas takie zgłoszenie
powinniśmy kierować do UKE. A jeżeli
dostaniemy niezamówioną informację
handlową, co jest wykroczeniem zgodnie
z ustawą, wówczas taką sprawę powinniśmy
zgłosić na Policję. Cieszy zatem fakt
świadomości istnienia różnych instytucji, które
mogą nam pomóc w walce ze spamem,
potrzebne jest jeszcze usystematyzowanie tej
wiedzy w zakresie tego, czym dana instytucja
dokładnie się zajmuje (jakim rodzajem
zgłoszeń/naruszeń).
Martwi niestety fakt, że znaczna część osób
(bo aż 45% badanych) nie widzi potrzeby

materiał reklamowy

Jak oceniasz skuteczność raportowania
spamu poprzez zgłaszanie naruszeń
do tego typu podmiotów?*

zgłaszania spamu gdziekolwiek. Niestety taka
postawa nie przyczyni się w jakimkolwiek
stopniu do ograniczenia tego zjawiska.
W mojej ocenie wynika to jednak z faktu
niskiej świadomości tego, że spam często jest
przyczynkiem albo narzędziem do
poważniejszych naruszeń, a czasem
i przestępstw. Z kolei 35% badanych wskazuje
na to, że nie wie jak zgłosić spam, co może
wskazywać na to, że albo administratorzy
poczty nie dają takiej możliwości albo
mechanizm do zgłoszenia naruszeń nie jest
intuicyjny i prosty do użycia.
Jeśli chodzi o skuteczność raportowania
spamu to odpowiedzi rozłożyły się mniej
więcej „po równo”, tzn. 30% osób uważa
raportowanie (zgłaszanie) spamu za
skuteczne lub nawet bardzo skuteczne. Z kolei

prawie 1/3 ankietowanych nie jest w stanie
udzielić konkretnej odpowiedzi, czy
dokonywanie zgłoszeń ma sens, co może
sugerować że po zgłoszeniu naruszenia nie
dostali jakiejkolwiek odpowiedzi na swoje
zgłoszenie. Aż 38% badanych wskazuje, że
zgłaszanie spamu jest nieskuteczne albo w ogóle
nieskuteczne. To pokazuje jak wiele jest jeszcze
do zrobienia po stronie administratorów poczty
oraz innych osób do których trafiają zgłoszenia
spamu. Dzisiaj zgłoszenia spamu są często
bagatelizowane, często nikt w ogóle na nie nie
odpowiada i to sprawia, że ponad 2/3 badanych
prawdopodobnie nie wie, czy w ogóle coś się
działo ich zgłoszeniem. Nie mniej, nie należy się
poddawać i wszystkie nieprawidłowości
powinniśmy zgłaszać, w przeciwnym wypadku
sytuacja nie poprawi się, a fala zjawiska spamu
i innych naruszeń będzie jeszcze większa.

2/3 respondentów uważa, że przycisk, który zgłaszałby spam do właściwych instytucji to
dobry pomysł! Pytanie tylko, czy administratorom poczt elektronicznych spodobałoby się
takie rozwiązanie...?
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Czy chciałbyś/abyś, żeby administrator
Twojej skrzynki pocztowej wprowadził
przycisk zgłaszający spam do
właściwych instytucji, które mogłyby
zająć się problemem?

Nie wiem, trudno
powiedzieć
Nie, nie widzę
takiej
potrzeby

13%

20%8%
67%
17%

Tak,
chciałbym/abym
mieć taką
możliwość

18%

Tak, słyszałem/am
i wiem wystarczająco
dużo

15

32%

Tak, słyszałem/am,
ale nie wiem zbyt
wiele – chcę dowiedzieć
się więcej

10%

31%

9%

Tak, słyszałem/am,
ale nie wiem zbyt
wiele – ta wiedza jest
dla mnie wystarczająca

Nie słyszałem/am
– chcę się
dowiedzieć

Nie słyszałem/am,
ale nie interesuje
mnie to i/lub nie dotyczy

materiał reklamowy

Czy słyszałeś/aś o RODO czyli rozporządzeniu, które wejdzie w życie w maju 2018 i będzie dotyczyło wszystkich podmiotów, które w jakikolwiek
sposób przetwarzają dane osobowe? Ile wiesz na ten temat i czy chcesz wiedzieć więcej?

Czy otrzymałeś/aś kiedyś tzw. wiadomość
phishingową, za pomocą której
nadawca próbował wyłudzić Twoje dane
(np. do konta w banku, do
konta Skype, itp.)?

Czy przynajmniej jeden z tych ataków
phishingowych okazał się skuteczny,
tj.: Twoje dane zostały wykradzione,
zhakowano Twoje konto (bankowe,
pocztowe, na Facebook’u itp.) lub zostałeś
nakłoniony do jakichś działań, których
wynikiem były straty pieniężne lub
wyciek danych?*
* To pytanie wyświetliło się tylko osobom, które otrzymały przynajmniej jedną
wiadomość phishingową i są tego świadome.

nie wiem,
trudno powiedzieć

Nie wiem,
trudno powiedzieć

5% 8%

15%
37%

Nie

tak

Tak,
wielokrotnie

34%
14%

Tak, raz

87%

nie

Tomasz Kusy
Wiceprezes Zarządu, Fundacja FORCE
Phishing przyjmuje co raz wymyślniejsze formy. Dziś
co raz mniej osób nabiera się na tradycyjny
"Nigeryjski szwindel", ale oszustwa internetowe są
zapewne jedną z najzyskowniejszych aktywności
w sieci. Mechanizmy tych oszustw są rozmaite
i zmieniają się przez lata. Mają jednak wspólny
mianownik - zazwyczaj bazują na socjotechnice
i naszej naiwności. Musimy zachowywać daleko
idącą ostrożność, ponieważ udany atak może nas
bardzo drogo kosztować.
Nieco zaskakujące jest dla mnie to, że aż 34%
respondentów nie otrzymało wiadomości
phishingowej. Podejrzewam, że część z tych osób
zwyczajnie nie zorientowała się, że stała się jego
ofiarą.
Przenosząc to na przykład z życia codziennego:
byłem ostatnio świadkiem, jak młoda osoba
odebrała telefon, zaczęła przedstawiać się i podała
adres oraz swój numer PESEL. Zapytałem, czemu to
zrobiła. Dowiedziałem się, że firma zaprosiła ją na
spotkanie promocyjne. Kiedy zapytałem, czy wie,
komu te dane podała i czy gdyby zadzwonili
"z banku", podałaby im swój login i hasło, była
wyraźnie zdziwiona, a jej mina mówiła: "o co ci
chodzi?".
Niestety oszust nigdy nie podpisuje się jako oszust.
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W celu ochrony konsumenta przed
otrzymywaniem niechcianych treści
powstała Lista Robinsona. Osoby na
niej zapisane są dodatkowo chronione.
Czy zapisałeś/aś swój adres e-mail
na taką listę?

Tak, zapisałem/am
na nią więcej niż 1 adres e-mail
Nie, bo nie
widzę takiej
potrzeby

5%

4%

Tak, zapisałem/am
jeden adres e-mail

Zostań
Robinsonem!
Zadaniem e-Listy Robinsona jest zarówno ochrona
konsumentów przed niechcianymi, niezamawianymi
wiadomościami, jak i pomoc odpowiedzialnym
społecznie przedsiębiorstwom.

22%
Nie,
ponieważ
nie wiem,
jak to zrobić

11%
58%

Nie, ponieważ
nigdy wcześniej
o niej nie
słyszałem/am

Denerwuje Cię spam?
Ogranicz prawdopodobieństwo jego
otrzymywania!

DOPISZ SIĘ

Jesteś przedsiębiorcą?
20
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SKORZYSTAJ
materiał reklamowy

Chcesz rzetelnie komunikować się
z klientami, poprawiając wizerunek firmy?

Respondenci

Sytuacja zawodowa
respondentów

Płeć respondentów

mężczyzna

kobieta

56%

44%

jestem na urlopie
wychowawczym
/macierzyńskim

nie pracuję
z innych powodów

uczę się lub studiuję
jestem emerytem/ką
lub rencistą/ką

Wiek respondentów
poniżej 20

jestem
bezrobotny/a

13%
29%
40 - 49

23%

pracuję
dorywczo

2% 3%

4%
1%
7%
77%

31%

22

20 - 29

6%

mam
stałą pracę

30 - 39
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materiał reklamowy

4%

50 i powyżej

Branże, w których pracują respondenci

Wykształcenie respondentów

* To pytanie wyświetliło się tylko osobom, które pracują.

15% IT / telekomunikacja

podstawowe
inne

10% administracja biurowa

23

9%

edukacja

8%

e-commerce

6%

produkcja

6%

zdrowie i opieka

5%

finanse / księgowość

5%

obsługa klienta / call center

4%

budownictwo

3%

HR

3%

inna

2%

gastronomia

2%

kasjer

2%

kierowca / kurier

1%

przedstawiciel handlowy
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zasadnicze
zawodowe

3% 2% 4%

wyższe
magisterskie

24%

średnie

46%

21%

licencjat
/inżynierskie

materiał reklamowy

19% marketing / PR / media

Podsumowanie
DZIĘKUJEMY

WYNIKI

PRZYSZŁOŚĆ

Po pierwsze chcielibyśmy podziękować
wszystkim osobom, które wypełniły naszą ankietę
i tym samym przyczyniły się do powstania tego
raportu. Bez Was nie udałoby się przeprowadzić
tego badania! Dziękujemy patronom badania,
komentatorom, a także działowi graficznemu
SARE za zaangażowanie w ten projekt.

Wasze odpowiedzi z roku na rok coraz bardziej nas
cieszą. Zauważamy wzrost świadomości Polaków
zarówno w zakresie spamu oraz zagrożeń, jakie się
z nim wiążą, jak i ogólnie pojętej komunikacji
elektronicznej. Dzięki uzyskanym wynikom wiemy też,
co nie jest dla Was jasne i na czym nasza fundacja
powinna się skupić, planując kolejne działania, dzięki
którym będziecie bezpieczniejszymi i bardziej
zadowolonymi użytkownikami Internetu, w tym także
poczty elektronicznej.

Kolejne, czwarte, badanie zjawiska spamu
w Polsce ruszy już latem. Obserwujcie nas na
portalach społecznościowych, a na pewno nie
przegapicie ani ankiety, ani też innych naszych
inicjatyw. Do zobaczenia!

Patroni badania:

way to sell

Fundacja Rozwoju i Ochrony Komunikacji
Elektronicznej „FORCE”
Ul. Raciborska 35a
44-200 Rybnik
www.force.org.pl
k.zarzecka@force.org.pl

