
ושיווק  , "(עוגיות)"שימוש בכלי ניטור , ל שיווקי"על דוא
באמצעות משפיעני רשת

מובילות תחום הפרטיות והגנת המידע  , שותפות, ד עדי אל רום"ד הילה שרייבמן ועו"עו
.'בעמית פולק מטלון ושות

.'עמית פולק מטלון ושות, מומחה טכנולוגיה ואבטחת מידע, ד קובי וינקרנץ"עו



ב ואירופה"ארה, דרישות החוק בישראל

ל שיווקי"דוא



.וזוליעילנפוץשיווקיכלי
.שוניםיעדקהליעלהחלותשונותחוקהוראות?המלכוד

הנדרשההסכמהמנגנוןמהו?הנמעןהסכמתנדרשתמתי(opt-in/opt-out)?
פוטנציאלייםלקוחותלביןקיימיםלקוחותביןהבדלישנוהאם?
הנמעניםפילוחביצועלאחרשיווקיל"דואשליחתביןהבדלישנוהאם?
תפוצהרשימות"לרכושניתןהאם"?
חברתיותברשתותפרסםהנמעןאשרל"דואלכתובותלשלוחניתןהאם?
לכלולצריךאו/ויכולל"הדואתוכןמה?
זהבהקשרהנמעןשלזכויותיומהן?



פרטיות

תקשורת אלקטרונית



פרסומתדבר

ישירדיוור

Direct Marketing

Opt-in Vs Opt-out



רגולציה עיקרית:

ידוע'א30לסעיףתיקון)1982-ב"תשמ,(ושידוריםבזק)התקשורתחוק◦
"(הספאםחוק"בכינויו

1981–א"תשמ,הפרטיותהגנתחוק◦

חוקהוראותויישוםפרשנות2271/2'מסמידעמאגרירשםהנחיית-בנוסף***
ישירדיוורושירותיישירדיוורבענייןהפרטיותהגנת

הבחנה בין דבר פרסומת לדיוור ישיר:

?מוצראושירותשלרכישהמעודדהתוכןהאם◦

?פילוחמתבצעאוכלליתלרשימהנשלחהאם◦

מנגנון ההסכמה:

◦Opt-In

 חריגים(Opt-out:)

.פרסומתדברלמשלוחבהצעהעסקביתשהואלנמעןפעמיתחדפנייה◦

לקוחות◦

לרכישהמ"מובמסגרתהמידעמסירת◦

(אחידלחוזהלבתשומת)לסרבאפשרותומתןהודעה◦

הסכמה

גילוי



תוכן ההודעה ודרישות גילוי:

;על תוכן ההודעה להיות בעל זיקה לשירות העיקרי–שליחה תחת אחד החריגים ◦

;על פי הרלוונטי" דיוור ישיר"או /ו" דבר פרסומת"היותו של התוכן ◦

;כתובתו ודרכי יצירת הקשר עמו, שמו של המפרסם◦

;דרכי הסרה◦

הסכמה

גילוי



רגולציה עיקרית:

◦CAN-SPAM ACT

מנגנון ההסכמה:

◦Opt-out

דרישות גילוי:

.פרטי השולח◦

.נושא ההודעה משקף את תוכנה◦

.גילוי כי מדובר בתוכן שיווקי◦

.כתובת פיזית◦

.אפשרות הסרה◦

הסכמה

גילוי



רגולציה עיקרית:

◦Privacy and Electronic Communications Directive 2002
(“ePrivacy”)

◦General Data Protection Regulation (“GDPR”)

מדינתיתחקיקה◦

מנגנון ההסכמה ובסיס חוקי:

Opt-In"הסכמה"◦

"לגיטימיאינטרס"◦

 חריגים(Opt-out:)

.וכדומהנרשמים/לקוחות◦

.פעמיתחדפנייה–מקצועבעלי◦

תוכן ההודעה ודרישות גילוי:

על תוכן ההודעה להיות בעל זיקה  –שליחה תחת אחד החריגים לעיל ◦
על תוכן ההועדה להיות  –במקרה של הסכמה ;לשירות העיקרי

;תואם להסכמה אשר התקבלה

;דרכי הסרה◦



האם הנמען הוא ?
עסק או פרטי

מהי  
הטריטוריה 

בה פועל 
?הנמען

האם נדרשת  
הסכמה 

?מראש

האם נכלל  
-optמנגנון 

out / 
unsubscrib

e

האם קיים  
?  הודע/גילוי

מדיניות  )
(פרטיות

התוכן 
–השיווקי 

האם קיימת  
זיקה  

?לשירותים

האם תוכן 
ההודעה 

כולל את כלל  
המידע  
?הנדרש

שליחת  
ל"דוא



.ועתיד העוגיות;דרישות החוק;מה הן עוגיות

עוגיות



סטטיסטיקה שיווק

תפעול session

אואותיותמחרוזתהיא(עוגיה)קוקית
למעקב,לאימותהמשמשת,מספרים
באתרגולשאודותעלמידעולאגירת
העדפותשמירתכגון,אינטרנט

במחשבמאוחסנתהקוקית.המשתמש
.קטןטקסטקובץבתצורתהמשתמש

האת-cookiesסוגים4-ללחלקניתן:
שיווק◦

סטטיסטיקה◦

אתרתפעול◦

◦Session



הואעוגיותשלשמטרתןמכיוון
משתמשיםעלמידעולעבדלאסוף

ידונואשרוהגורמיםהחוקים
.הפרטיותרשויותהינןבעוגיות

אינןאשרמדינותמספרמלבד
בנוגעמפורשותהוראותמספקות
בעוגיותהשימושבעוגיותלשימוש

.העולםברחביחוקיהינו

מטילותרבותמדינות,זאתעם
השימושעלומגבלותדרישות
הסכמת"עלבדגשבעוגיות

."משתמש

האתרלתפעולנחוצותאשרעוגיות
הסכמתלקבלתכפופותאינן

שימושבהןלעשותוניתןמשתמש
.חופשיבאופן

EU; Brazil; Singapore; 

China; Mexico; Canada; USA

Turkey; Australia; 

Argentina; New Zealand; 

;India; Israel



ה-GDPRוהCCPAמשתמשהסכמתדורשים
הינההחוקיםביןההבדל.בעוגיותשימושלשם
:הנדרשתההסכמהסוג
אקטיביבאופןניתנתאשרהסכמה–מפורשתהסכמה◦

אקטיביתפעולהשלביצועדורשתזוהסכמה.ומפורש
.המשתמשידיעל

-אי/מפעולההנגזרתהסכמה–מפורשתלאהסכמה◦
אפשרותמתןאחרתבמילים.משתמששלפעולה
.לסרבליוזר

הGDPRלעשותמבקשאשרמהגורםדורש
מפורשתהסכמתאתלקבלבעוגיותשימוש

.מהמשתמשים

הCCPAכילמשתמשיםלגלותדורשזאתלעומת
שלאלבקשלהםולאפשרבעוגיותשימושנעשה
.אלובעוגיותשימושיעשה

ספציפיתהסדרהאיןלהיוםנכון:בישראלהמצב
זאתעם.עוגיותבאמצעותמידעלאיסוףבנוגע
שלהגישהאתתאמץלפרטיותהרשותכינראה

תשלוםאמצעיטכנולוגיותד"חו)GDPRה
אבטחתתקנותלפיאישיכמידעIP,מתקדמות

.(המידע

GDPRCCPA

VVחובת גילוי

הסכמה 
מפורשת

VX

VVזכות סירוב



ברורהלהיותצריכההסכמה-בהירות,
אין.התוכןלגביוספציפיתתמציתית
אומשמעיות-דובהצהרותבהסכמהלהשתמש

.כלליות

בנפרדמוצגתלהיותצריכההסכמה-בולטת
מונחיםכגוןאחריםמתכניםמובחנתבצורה

.כלליים

עלברורמידעלספקצריכההסכמה-'גצד
העוסקשלישיצדכלעלומידעהעיבודארגון

.נתוניםבעיבוד

במפורשלהזכירצריכההסכמה-סירובזכות
בכלההסכמהאתלמשוךהצרכןזכותאודות

.ברורמשיכההליךעםעת

והליךהאישורשהליךניתןלא–שוויונית
.במהותםשוניםיהיוהסירוב



גוגל הודיעה על 2019באוגוסט 22-בSandbox initiative המיועדת לפתח מערך כלים וסטנדרטים אשר
.באינטרנטהיוזריםיגבירו את פרטיות 

ובמילים אחרות , תפסיק תמיכה בכל עוגיות צד שלישי2022גוגל הכריזה כי עד לסוף שנת , כחלק מהיוזמה
.”Marketing cookiesלא ניתן יהיה יותר לעשות שימוש ב

אז מה יהיה?
.  ערכיים לשם איסוף מידע ועיבודחדשימוש בטוקנים ומזהים חד ◦

היוזמה של גוגל משתלטת על העולם  ◦



ברשתות חברתיות והמלצות גולשיםמשפיעניםעל שיווק באמצעות 

רשתות חברתיות



אחת משיטות השיווק הנפוצות והיעילות בשנים האחרונות;

מתבצע באמצעות מובילי דעת קהל בתחומם;

התפתחה גם הרגולציה והמדיניות  , עם התפתחותו של התחום
;של הרשתות החברתיות בנושא

האם נדרש גילוי נאות ומה הגילוי הנדרש  ?

מה הדין החל לגבי ביקורות וחוות דעת של גולשים?



איסור 
הטעייה

אובייקטיביות

חובת גילוי



.אובייקטיביתלהמלצהממומןתוכןביןלהבחיןיודע"סביר"צרכןכללא➢

.ברשתהמפורסמותוביקורותדעתחוותעלמסתמכיםצרכנים➢

המשפיעןביןהעסקילקשרמודעלהיותהצרכןעל.הטעיהאיסור:המטרה➢
אותהעלהסתמכותולענייןמושכלתהחלטהלקבלמנתעלהמפרסםלבין

.המלצה

עיקריתרגולציה:

הטעיהעלאיסור:1981-א"התשמ,הצרכןהגנתלחוק7סעיף-ישראל•
בפרסומת

Federal–ב"ארה• Trade Commission (“FTC”) - Guides Concerning the
Use of Endorsements and Testimonials in Advertising

Advertising–אנגליה• Standards Authority (“ASA”),Competition and
Markets Authority (“CMA”)

•Social network endorsement policies (i.e. Instagram, Facebook, Tik-
Tok)

החברתיותהרשתותפלטפורמותמדיניות

ממותגתוכןלסימוןכלים•

נאותגילוילדרישתבאשרלממשלההמשפטיהיועץעמדת:

מסחריקשרשלקיומועלגילוי•

בפרסומתמדוברכיהבהרה•

.(מספקיםאינם”spon“כגוןקיצורים)היעדלצרכניהמוכרתבשפהגילוי•

(נוספתבפעולהצורךללא)בפרסוםהראשוניתצפייתובעתלצרכןגילוי•

דרישת גילוי נאות: הפתרון



להצגתבנוגעהוגןולסחרהצרכןלהגנתהרשותעמדת
.האינטרנטברשתודירוגיםדעתחוות

ושירותיםמוצריםלגביביקורותוכותביםמדרגיםרביםצרכנים
רביםצרכניםזהבכליהגוברהשימושעקב.ברשתשונים

החלטהלקבלכדיאחריםבידישנכתבוהדעתחוותעלמסתמכים
.לרכישהבאשרמושכלת

והדירוגיםהדעתבחוותלשימושהעקרונותאתמסדירהההנחיה:
וסובייקטיביתאמיתיתלהיותצריכההדעתחוות•
ידי-עלשנצרכומוצריםעליהיוהמפורסמותהדעתחוות•

המשתמש
הביקורתתוכןעלתנאיללא-דעתחוותעבורתמריץ•
הדעתחוותעבורהתמריץאודותנאותגילוי•
ושליליותחיוביות-הדעתחוותכלפרסום•
שפורסמודעתחוותלמחוקאולשנותאין•

 על המפרסם לדאוג ליצור תמונה אובייקטיבית שאינה מטעה
.את הצרכן

.  טרם פורסם הנוסח הסופי לאחר קבלת הערות הציבור*** 



?שאלות

המלצהמהווהואינולותחליףאומשפטיייעוץמהווהאינוזובמצגתהמופיעהמידע
.מהםלהימנעותאוהליכיםלנקיטת



ויינקרנץד קובי "עו
מומחה טכנולוגיה  

ואבטחת מידע
kobiv@apm.law

עדי אל רוםד "עו
מובילת תחום  

הפרטיות והגנת המידע
Adie@apm.law

,ד הילה שרייבמן"עו
מובילת תחום  

הפרטיות והגנת המידע
Hillas@apm.law


