RAPORT
z IV badania zjawiska
spamu w Polsce

Wstęp

Główny partner badania:

Patronat nad badaniem objęli:

Fundacja Rozwoju i Ochrony Komunikacji
Elektronicznej „FORCE” już po raz czwarty
przeprowadziła Badanie zjawiska spamu
w Polsce. Głównym partnerem Badania
była Agencja Badawcza BioStat, dzięki której
od 25 września do 13 listopada 2018 r. wspólnie
sprawdzaliśmy świadomość odbiorców
Przemysław Marcol
Prezes Zarządu Fundacji FORCE

wiadomości e-mail w zakresie spamu, skali jego
działania a także zapytaliśmy respondentów
o opinie dotyczące tego zjawiska.
Badanie skierowane było do użytkowników
poczty elektronicznej i wzięło w nim udział
ponad 1600 osób.
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.

0

5 lub więcej
95% osobiste, darmowe

5 lub więcej

30% służbowe

4

10%

grupowe (np. Group Mail)

9%

osobiste, stworzone we
własnej / prywatnej domenie

5%

osobiste, w płatnej wersji

0%

w ogóle nie korzystam
z poczty elektronicznej*

4
1

7%
9%

21%

3

5% 3% 1%
14%
37%

3

1

24%
39%

2

2

40%

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

Dzięki e-mailingowej sieci reklamowej
i sieci afiliacyjnej wygenerowaliśmy

1 069 112
Tym samym
nasi klienci zarobili

leadów
i sprzedaży w 2018r.

21,8 mln zł

Co możemy zrobić dla Ciebie?
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inis.pl
biuro@inis.pl

Podobnie jak w ubiegłym roku, niemal wszyscy
respondenci posiadają osobiste i darmowe
skrzynki pocztowe. Aż 63% pytanych posiada
nawet 2 lub 3 konta osobiste. Duża zmiana
nastąpiła w przypadku skrzynek służbowych,
odsetek osób korzystających z tego typu
skrzynek zmniejszył się z 67% na 30%.

Czy masz skrzynki pocztowe, które służą
Ci wyłącznie do zapisywania się na
newslettery lub które podajesz, kiedy
jest to nieuniknione?

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

Ile wiadomości e-mail dostajesz
na wszystkie swoje skrzynki
(średnio, dziennie)?
więcej niż 100

37%
Nie

63%

Tak

31%

Gmail

19%

poczta Onet.pl

81-100

0-10
3% 2%

51-80

8%

22%

22% poczta WP.pl
14%

poczta Interia.pl

11%

poczta o2.pl

1%

skrzynka pocztowa stworzona
we własnej / prywatnej domenie

2%

w innym serwisie

21-50

30%
35%

Zdecydowanie mniej respondentów (37%) zadeklarowało używanie specjalnej skrzynki
służącej do zapisywania się na newslettery czy wiadomości, które przychodzą po podaniu
adresu e-mail, gdy jest to wymagane. W ubiegłym roku była to ponad połowa osób. Wśród
serwisów pocztowych, z jakich korzystają respondenci, niezmiennie króluje Gmail.
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11-20

Spam, spam,
SPAM

Co rozumiesz pod pojęciem „spam”?

86%

54%

52%

27%

18%

17%

13%

12%

2%

1%

Wiadomości
e-mail,
których
nie chcę
otrzymywać

Niezamówione
informacje
handlowe

Wiadomości,
które coś
reklamują

Wiadomości
od osób,
których
nie znam

Wiadomości
wysyłane
w języku innym
niż język polski

Newslettery,
na które się
zapisałem/am

Wszystkie
wiadomości,
które nie są
wiadomościami
prywatnymi

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

Trudno
powiedzieć

Rozumiem
to pojęcie
w inny sposób.
Jaki?
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materiał reklamowy

* W pytaniu można było zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź

W obecnym Internecie rozróżniane są dwie
główne kategorie spamu - jako informacje
handlowe, na których rozsyłanie nadawcy
potrzebują zgodnej z prawem zgody od
odbiorców oraz niezamówione masowe
informacje, które są sprzeczne z netykietą.
Obecnie w związku z wejściem w życie Ogólnego
Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych
głównym kryterium z punktu widzenia odbiorców
jest kwestia przetwarzania danych osobowych.
Jednak niejednokrotnie nadawcy mają zgodę na
przetwarzanie danych, a mimo to wiadomość
kwalifikowana jest jako spam. Właśnie ten
subiektywny odbiór jest kluczowy, ponieważ to on
wpływa na dostarczalność zamówionych
i oczekiwanych treści. To też odzwierciedla
badanie, gdzie ponad 85% respondentów
określiło spam, jako wiadomości, których
nie chcą otrzymywać.
Ciekawie wygląda zmiana deklarowanej ilości
spamu na głównej skrzynce względem
poprzedniego Badania Spamu w Polsce.
O ile nie zmieniła się szczególnie suma osób,
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Wzrosła też ocena spamu jako średnio uciążliwego
z 33% w 2017 roku do 38%. Z jednej strony może
to być efekt zwiększonej świadomości odbiorców,
a z drugiej strony zmian na najpopularniejszych
skrzynkach w Polsce, które kierują się własną
polityką wyświetlanych reklam, w formie
wiadomości.
Pozytywnym trendem zaś byłoby, gdyby utrzymał
się widoczny w badaniu spadek oceny spamu jako
„nie do zniesienia” z 15% do 11%. Taką zmianę
można upatrywać w lepszym targetowaniu
wysyłanych reklam, coraz lepszych narzędziach
budujących profil behawioralny użytkowników
i dobór komunikatów, zgodnych z ich
preferencjami. Można mieć nadzieję, że dzięki
rozwojowi narzędzi DMP wśród narzędzi do
komunikacji masowej, taki trend się utrzyma,
a ilość wiadomości postrzeganych jako spam
będzie sukcesywnie spadać.

materiał reklamowy

Katarzyna Ugorowska
Account Manager, SARE

deklarujących największą liczbę spamu (powyżej
20 wiadomości dziennie), o tyle widać wzrost osób,
otrzymujących do 20 wiadomości dziennie,
określanych jako spam. Widać także spadek liczby
osób, deklarujących brak spamu w skrzynce
(różnica 3 punktów procentowych).

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

nie otrzymuję*

więcej niż 100

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

81-100

51-80

51-80

21-50

3% 2% 1% 2%
15%

9%

4%

10 lub
mniej
11 do 20

9%

w ogóle nieuciążliwe

20%

prawie nieodczuwalne

38%

trochę uciążliwe

2%1%1%

21-50

42%

11 do 20

nie otrzymuję

więcej niż 100

81-100

Jak oceniasz uciążliwość
spamu otrzymywanego na Twoją
główną skrzynkę pocztową?

29%

54%

10 lub
mniej

35%

22% bardzo uciążliwe
11%

nie do zniesienia

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

juagencja.pl
hello@juagencja.pl

materiał reklamowy

klientów do zakupu

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.)

19%

nie mam styczności

11%

nie mam styczności

18%

nie mam styczności

11%

w ogóle nieuciążliwe

7%

w ogóle nieuciążliwe

11%

w ogóle nieuciążliwe

20% prawie nieodczuwalne

14%

prawie nieodczuwalne

18%

prawie nieodczuwalne

24% trochę uciążliwe

21%

trochę uciążliwe

26% trochę uciążliwe

15% bardzo uciążliwe

21% bardzo uciążliwe

16% bardzo uciążliwe

11%

26% nie do zniesienia

11%

nie do zniesienia
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nie do zniesienia

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

4%

nie mam styczności

5%

w ogóle nieuciążliwe

11%

prawie nieodczuwalne

24% trochę uciążliwe
24% bardzo uciążliwe
32% nie do zniesienia

Rafał Piszczek
Prezes Zarządu, BioStat sp. z o.o.
(właściciel panelu badanie-opinii.pl)
Różnorodność form komunikacyjnych
wykorzystywanych w budowaniu relacji B2B
lub B2C powoduje, iż każdego dnia jesteśmy
bombardowani niezliczoną ilością informacji.
Filtrujemy docierające do nas bodźce za pomocą
naszych wewnętrznych mechanizmów, uznając
jedne rzeczy za bardziej wartościowe, natomiast
innym działaniom marketingowo – promocyjnym
przypisujemy znamiona przysłowiowego SPAM-u.
Z naszych doświadczeń, jako użytkowników
Internetu wynika, iż najbardziej niechcianą formą
komunikatów pojawiających się na stronach
www są właśnie reklamy. Co trzecia badana
osoba twierdzi, iż liczba i częstotliwość
wyświetlania SPAM-u jest wręcz nie do zniesienia.
W kontekście rosnącej siły Internetu jest to bardzo
cenna uwaga dla działów marketingu, które swoje
strategie powinny budować uwzględniając
powyższą kwestię. To niechlubna pozycja
numer jeden.
Drugie miejsce zajmują niechciane telefony.
W porównaniu z ubiegłym rokiem zwiększyła
się liczba osób, które niechcianych telefonów nie

10

Raport z IV badania zjawiska sp@mu w Polsce

doświadczają. Być może jest to wpływ regulacji
RODO, jednak z drugiej strony, w dalszym ciągu
prawie 90% badanych ma do czynienia z tego
typu połączeniami. Zauważalny jest także wzrost
niepożądanych wiadomości w komunikatorach,
co wynika ze zmian głównie w Messengerze,
jednak respondenci nie oceniają tej formy jako
bardzo uciążliwej.
Ankietowani mają najmniejszą styczność
z wiadomościami SMS i też oceniają je jako
najmniej uciążliwe ze wszystkich trzech
omówionych form kontaktu. Jest to efekt tego,
że SMS-y zdecydowanie mniej nas angażują niż
np. telefony. Ilość wykorzystywanych znaków
również ma znaczenie, gdyż obecnie w dobie
natłoku informacji prosty przekaz zawarty
w SMS jest na wagę złota.

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”?

nie wiem

nie, zawsze robię
to ręcznie

6%

20%

13%

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

3%

tak,
zawsze

15%

nie

52%

tak,
korzystam z tej
możliwości

6%
tak, ale nie
korzystam
z tej
możliwości

27%

58%
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materiał reklamowy

nie i ja także
tego nie robię

Kiedy oczyszczasz swoją główną skrzynkę
z niechcianych wiadomości, ile czasu
zwykle Ci to zajmuje (średnio,
w przeliczeniu na 1 dzień)?

więcej niż 10 minut
11%

5-10 minut

25%

6%

2-5 minut

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

mniej
niż minutę
nie wiem,
trudno
powiedzieć

41%

tak

52%

27%
1-2 minuty
31%

7%

nie,
dlaczego?
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materiał reklamowy

Respondenci na oczyszczanie swoich skrzynek pocztowych ze spamu, poświęcają
codziennie średnio nieco ponad 3 minuty, co w ujęciu rocznym daje 19 godzin,
zmarnowanych na usuwanie niechcianych wiadomości! Jest to wynik o godzinę dłuższy
niż w roku poprzednim.

Czy słyszałeś/aś o adresie
abuse@(dowolna domena) i czy wiesz
do czego służy?
Tak, słyszałem/am,
i wiem, do czego służy

8%
10%

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.

* To pytanie wyświetliło się tylko osobom, które skorzystały z abuse.

39% bardzo skuteczna

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

Nie, nie
słyszałem/am

39%
61%

82%

Jak oceniasz skuteczność raportowania
spamu poprzez adres abuse@
(dowolna domena)?*

tak

41%

skuteczna

13%

trudno powiedzieć

4%

raczej nieskuteczna

3%

w ogóle nieskuteczna

82% respondentów nigdy nie słyszało o adresie
abuse@(dowolna domena), a tylko 8% pytanych
wie, do czego służy ten adres. 60% z nich
skorzystało już z raportowania spamu poprzez
ten adres i zgodnie, bo w 80%, twierdzą, że takie
raportowanie spamu jest skuteczne.
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Do jakich instytucji, Twoim zdaniem,
można zgłosić spam?
* W pytaniu można było zaznaczyć więcej niż jedną
odpowiedź

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

Nie – z innych powodów
19%

do Ministerstwa Cyfryzacji

48%

do Generalnego Inspektora
Ochrony Danych Osobowych

8%

na Policję

41%

do Urzędu Komunikacji
Elektronicznej

26%

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

2% 4%
Nie, ponieważ
nie wiem,
jak to zrobić

35% Bardzo skuteczna
40%

Tylko 4% respondentów zgłosiło już kiedyś spam do instytucji, która zajmuje się tego
typu naruszeniami jednak ponad 70% z nich uważa takie raportowanie za skuteczne.
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Jak oceniasz skuteczność raportowania
spamu poprzez zgłaszanie naruszeń
do tego typu podmiotów?*

54%

Nie, bo
nie widzę
takiej
potrzeby

37% Skuteczna
11%

Trudno powiedzieć

13%

Nieskuteczna

4%

W ogólne nieskuteczna

Nie wiem, trudno
powiedzieć
15%
Nie, nie
widzę takiej
potrzeby

26%

59%

Tak,
chciałbym/abym
mieć taką
możliwość

Przemysław Marcol
Prezes Zarządu, Fundacja FORCE
W wynikach tegorocznego badania możemy
zauważyć utrzymujący się trend znikomego
korzystania przez użytkowników poczty
elektronicznej z tzw. filtrów antyspamowych.
Jest to dosyć niepokojąca informacja biorąc pod
uwagę, że de facto takie filtry stanowią – przy
prawidłowym ich ustawieniu – skuteczny
mechanizm ograniczający liczbę niechcianych
wiadomości, które otrzymujemy. Niestety
dostawcy „darmowych” skrzynek pocztowych
często nie chwalą się filtrami antyspamowymi,
gdyż często zależy im żeby reklamy trafiały
bezpośrednio do skrzynek odbiorczych
użytkowników, niemniej takie narzędzia
są powszechnie dostępne.

JESTEŚ WŁAŚCICIELEM
poprzez marketing automation.
Przetestuj

w naszym wirtualnym sklepie

Cieszyć z kolei może fakt, iż coraz więcej osób,
świadomych istnienia adresu abuse@, zgłasza
w ten sposób spam – w tym roku jest to ok. 60%
badanych, wynik zeszłoroczny oscylował
w okolicach 41% (tyle osób zadeklarowało,
iż zgłasza spam na adresy abuse@). Warto
zwrócić uwagę, że aż 80% badanych uznało
zgłaszanie spamu na adresy typu abuse@ jako
skuteczne. W ubiegłym roku efektywność tego
narzędzia potwierdziło tylko 50%
respondentów, natomiast 34% badanych
uznało, że jest nieskuteczne. Porównując ten
wynik do tegorocznego (tylko 7%), widać w tym
względzie naprawdę dużą zmianę! W tym
miejscu warto zadać pytanie, czy na
skuteczność działania adresów abuse@ miało
wpływ wejście w życie przepisów RODO ? Jestem
przekonany, że tak. Mówiąc wprost, sporo
podmiotów na rynku wystraszyło się RODO,
a to przełożyło się na ograniczanie naruszeń
zarówno z zakresu ochrony danych, jak i wysyłki

PRZETESTUJ
ZA DARMO
sarehub.com

materiał reklamowy

Czy chciałbyś/abyś, żeby administrator
Twojej skrzynki pocztowej wprowadził
przycisk zgłaszający spam do
właściwych instytucji, które mogłyby
zająć się problemem?

Jeśli chodzi o świadomość użytkowników
internetu w zakresie tego do jakich instytucji
mogą się zgłaszać w sytuacji naruszeń
związanych ze spamem to widać, że jest ona
na wysokim poziomie. Oczywiście w
zależności od rodzaju naruszenia, zgłoszenie
należy kierować do właściwej instytucji, i tak
naruszenia związane z ochroną danych
osobowych zgłaszać należy do Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, spam zaś do
Urzędu Komunikacji Elektronicznej lub na
policję, itd. Niestety zgodnie z badaniem
użytkownicy nie zgłaszają naruszeń, przy
czym 54% badanych nie widzi w ogóle takiej
potrzeby. Pozostaje jednak do wyjaśnienia
kwestia czy nie widzą takiej potrzeby bo spam
im nie przeszkadza, czy dlaczego że naprawdę
nie wierzą w to, że takie zgłoszenie może
przynieść efekt. Patrząc jednak przez pryzmat
tego, że spośród osób, które dokonały
zgłoszenia naruszenia do konkretnej instytucji,
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aż 79% z nich uznaje, że takie zgłoszenie
przyniosło zamierzony skutek, myślę, że warto
to robić.
Nadal ok. 60% badanych chciałoby, aby
administrator ich poczty wprowadził przycisk,
który automatycznie kierowałby dane
zgłoszenie spamu do właściwej instytucji.
To pokazuje, że gdyby użytkownicy mieli
uproszczoną ścieżkę dokonania zgłoszenia,
prawdopodobnie robiliby to znacznie częściej,
a to w konsekwencji mogłoby się przełożyć na
mniejsze liczby spamerskich wiadomości
w naszych skrzynkach odbiorczych.

materiał reklamowy

niezamówionych informacji handlowych.
Firmy często zastanawiają się czy mogą
przetwarzać informacje o danej osobie i tym
samym czy mogą się z taką osobą
komunikować oraz w jakiej formie.

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

Czy przynajmniej jeden z tych ataków
phishingowych okazał się skuteczny
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.

21%

22%

16%
Nie

18

41%
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Tak,
wielokrotnie

nie wiem,
trudno
powiedzieć

tak
23%

12%

Tak, raz

65%

nie

materiał reklamowy

Nie wiem, trudno
powiedzieć

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 jeden adres e-mail

Nie, bo nie widzę
takiej potrzeby
3%

4%

14%

17%

62%

19

Nie, ponieważ
nigdy wcześniej
o niej nie
słyszałem/am
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Nie,
ponieważ
nie wiem,
jak to zrobić

Tak, zapisałem/am
jeden adres e-mail

RODO

nie dostałem/am
żadnej
więcej
niż 30

21

Jaki był poziom Twojej irytacji podczas
przeglądania w tym czasie poczty
elektronicznej?

tak, z wielu

moja irytacja
sięgnęła zenitu
7%

6%

9%

24%

4
36%

11 - 30

Czy, korzystając z otrzymanych w związku
z RODO wiadomości, wypisałeś/aś się
z niektórych newsletterów?

1 - 30

34%
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tak,
z kilku

39%

54%

w ogóle się tym
nie przejąłem
/przejęłam

16%

20%

nie

19%

3

trochę się
przejąłem

36%

materiał reklamowy

Ile orientacyjnie wiadomości otrzymałeś/aś
w maju tego roku, w związku z RODO
i aktualizacją polityki prywatności
w wielu podmiotach?

Czy w twoim odczuciu RODO faktycznie
wpłynęło na bezpieczeństwo twoich
danych osobowych?

13%

dostaję o wiele mniej spamu

14%

uważam, że moje dane
osobowe są o wiele bardziej
bezpieczne, niż wcześniej

29%

dostaję trochę mniej spamu

24%

uważam, że moje dane
osobowe są bezpieczniejsze, ale
w niewystarczającym stopniu

52%

nie zauważyłem/am różnicy

57%

nie zauważyłem/am różnicy

4%

dostaję trochę więcej spamu niż
przed wejściem w życie RODO

3%

uważam, że zmiany wpłynęły raczej
niekorzystnie na bezpieczeństwo
moich danych osobowych

2%

dostaję o wiele więcej spamu niż
przed wejściem w życie RODO

2%

uważam, że zmiany wpłynęły bardzo
niekorzystnie na bezpieczeństwo
moich danych osobowych

Michał Wowra
IOD w spółkach
Grupy Kapitałowej SARE
Miniony rok 2018 okazał się rokiem wymagającym
dla wszystkich użytkowników Internetu, w tym
użytkowników posiadających dostęp do poczty
elektronicznej. Szereg wymogów stawianych przed
przedsiębiorcami, w związku z początkiem
obowiązywania nowych przepisów, okazał się mieć
znaczny wpływ na funkcjonowanie naszych poczt
elektronicznych. Śmiało można powiedzieć, że 25 maja
2018 r., w pierwszy dzień obowiązywania przepisów
RODO, poczty elektroniczne zalała fala wiadomości
z informacjami od firm, którym zostawiliśmy swoje dane
osobowe.
Prawie 25% ankietowanych otrzymało więcej niż
30 wiadomości z takimi informacjami. Ponad 80%
ankietowanych przyznało, że wiadomości te utrudniły
normalną obsługę ich poczty elektronicznej.
W przypadku 9% badanych spowodowało to ogromną
frustrację a prawie 50% wypisało się w związku z tym
z wcześniej subskrybowanych newsletterów. 42%
ankietowanych stwierdziło, że otrzymują mniej spamu
niż przed 25 maja. Zapytaliśmy również badanych czy
uważają, że ich dane obecnie są bardziej bezpieczne niż
poprzednio – 38% odpowiedziało twierdząco. Co
z resztą? Połowa ankietowanych nie zauważyła żadnej
różnicy ani w ilości otrzymywanych wiadomości ani
w poziomie bezpieczeństwa ich danych.
Reasumując, pomimo dyskomfortu jaki spowodowało
RODO u użytkowników poczty elektronicznej
w pierwszych dniach jego obowiązywania, znaczna ich
większość widzi pozytywy spowodowane mniejszą ilością
spamu przychodzącego na ich skrzynki odbiorcze.

22
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Czy po 25 maja 2018 r. (dzień, w którym
zaczęło obowiązywać RODO) zauważyłeś/aś,
że dostajesz mniej spamu?

Respondenci

Płeć respondentów

mężczyzna

kobieta

63%

37%

Sytuacja zawodowa
respondentów

Wiek respondentów
poniżej 20

6%

50 i powyżej

15%
36%

30 - 39

nie pracuję
z innych powodów
4%

uczę się
lub studiuję

12%
40 - 49

jestem na urlopie
wychowawczym
/macierzyńskim

31%

20 - 29

jestem
emerytem/ką
lub rencistą/ką
jestem
bezrobotny/a

5%
13%
60%

7%

mam
stałą pracę

4%
7%

24
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pracuję
dorywczo

Branże, w których pracują respondenci

Wykształcenie respondentów

* To pytanie wyświetliło się tylko osobom, które pracują.

13% produkcja

25

11%

inna

7%

finanse / księgowość

6%

edukacja

6%

IT / telekomunikacja

6%

obsługa klienta / call center

5%

budownictwo

5%

zdrowie i opieka

3%

gastronomia

3%

kasjer

3%

marketing / PR / media

3%

przedstawiciel handlowy

2%

hotelarstwo

2%

kierowca / kurier

2%

magazynier

2%

sprzątanie

1%

e-commerce

1%

HR

1%

mechanik / blacharz / lakiernik
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podstawowe
inne
zasadnicze
zawodowe

1% 2%
wyższe
magisterskie

8%
33%

39%
licencjat
/inżynierskie

średnie

17%

materiał reklamowy

18% administracja biurowa

Podsumowanie
DZIĘKUJEMY

WYNIKI

Na podziękowania zasługują przede
wszystkim osoby, które poświęciły swój czas,
aby wypełnić naszą ankietę. Dziękujemy
również naszemu głównemu partnerowi Agencji Badawczej BioStat, która pomogła
w zebraniu odpowiedzi respondentów,
a także licznym komentatorom, bez których
nasz raport nie byłby tak wartościowy!

Wyniki badania przeprowadzonego przez Fundację Rozwoju
i Ochrony Komunikacji Elektronicznej we współpracy z Agencją Badawczą
BioStat wskazują wyraźny wzrost świadomości Polaków w zakresie spamu
oraz zagrożeń, jakie się z nim wiążą. Dzięki uzyskanym wynikom,
dowiedzieliśmy się które zagadnienia nie są oczywiste i klarowne dla
użytkowników poczty elektronicznej. W związku z tym wiemy, na co
fundacja powinna kłaść największy nacisk, planując kolejne działania.
Chcemy aby wszyscy użytkownicy sieci bezpiecznie i rozważnie korzystali
z Internetu oraz poczty elektronicznej!

Główny partner badania:

Patronat nad badaniem objęli:

way to sell

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

