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

עו"ד הילה שרייבמן ועו"ד עדי אל רום ,שותפות ,מובילות תחום הפרטיות והגנת המידע
בעמית פולק מטלון ושות'.
עו"ד קובי וינקרנץ ,מומחה טכנולוגיה ואבטחת מידע ,עמית פולק מטלון ושות'.

דוא"ל שיווקי
דרישות החוק בישראל ,ארה"ב ואירופה

כלי שיווקי נפוץ יעיל וזול.
המלכוד? הוראות חוק שונות החלות על קהלי יעד שונים.










מתי נדרשת הסכמת הנמען? מהו מנגנון ההסכמה הנדרש (?)opt-in/opt-out
האם ישנו הבדל בין לקוחות קיימים לבין לקוחות פוטנציאליים?
האם ישנו הבדל בין שליחת דוא"ל שיווקי לאחר ביצוע פילוח הנמענים?
האם ניתן לרכוש "רשימות תפוצה"?
האם ניתן לשלוח לכתובות דוא"ל אשר הנמען פרסם ברשתות חברתיות?
מה תוכן הדוא"ל יכול ו/או צריך לכלול?
מהן זכויותיו של הנמען בהקשר זה?

פרטיות
תקשורת אלקטרונית

דבר פרסומת
דיוור ישיר
Direct Marketing
Opt-in Vs Opt-out








רגולציה עיקרית:
◦

חוק התקשורת (בזק ושידורים) ,תשמ"ב( 1982-תיקון לסעיף 30א' ידוע
בכינויו "חוק הספאם")

◦

חוק הגנת הפרטיות ,תשמ"א – 1981

הסכמה

*** בנוסף  -הנחיית רשם מאגרי מידע מס'  2271/2פרשנות ויישום הוראות חוק
הגנת הפרטיות בעניין דיוור ישיר ושירותי דיוור ישיר





הבחנה בין דבר פרסומת לדיוור ישיר:

◦

האם התוכן מעודד רכישה של שירות או מוצר?

◦

האם נשלח לרשימה כללית או מתבצע פילוח?

מנגנון ההסכמה:
◦



Opt-In

חריגים (:)Opt-out
◦

פנייה חד פעמית לנמען שהוא בית עסק בהצעה למשלוח דבר פרסומת.

◦

לקוחות

◦

מסירת המידע במסגרת מו"מ לרכישה

◦

הודעה ומתן אפשרות לסרב (תשומת לב לחוזה אחיד)

גילוי



תוכן ההודעה ודרישות גילוי:
◦

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

◦

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

◦

שמו של המפרסם ,כתובתו ודרכי יצירת הקשר עמו;

◦

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

◦

חקיקה מדינתית

מנגנון ההסכמה ובסיס חוקי:
◦

"הסכמה" Opt-In

◦

"אינטרס לגיטימי"

חריגים (:)Opt-out
◦

לקוחות/נרשמים וכדומה.

◦

בעלי מקצוע – פנייה חד פעמית.

תוכן ההודעה ודרישות גילוי:
◦

שליחה תחת אחד החריגים לעיל – על תוכן ההודעה להיות בעל זיקה
לשירות העיקרי; במקרה של הסכמה – על תוכן ההועדה להיות
תואם להסכמה אשר התקבלה;

◦

דרכי הסרה;

?האם הנמען הוא
עסק או פרטי

האם נכלל
optמנגנוןout /
unsubscrib
e

האם קיים
גילוי/הודע?
(מדיניות
פרטיות)

שליחת
דוא"ל

מהי
הטריטוריה
בה פועל
הנמען?

האם נדרשת
הסכמה
מראש?

התוכן
השיווקי –
האם קיימת
זיקה
לשירותים?

האם תוכן
ההודעה
כולל את כלל
המידע
הנדרש?

עוגיות
מה הן עוגיות; דרישות החוק; ועתיד העוגיות.



קוקית (עוגיה) היא מחרוזת אותיות או
מספרים ,המשמשת לאימות ,למעקב
ולאגירת מידע על אודות גולש באתר
העדפות
שמירת
כגון
אינטרנט,
המשתמש .הקוקית מאוחסנת במחשב
המשתמש בתצורת קובץ טקסט קטן.



את ה cookies-ניתן לחלק ל 4-סוגים:
◦
◦
◦
◦

שיווק
סטטיסטיקה
תפעול אתר
Session

שיווק

session

סטטיסטיקה

תפעול



מכיוון שמטרתן של עוגיות הוא
לאסוף ולעבד מידע על משתמשים
החוקים והגורמים אשר ידונו
בעוגיות הינן רשויות הפרטיות.



מלבד מספר מדינות אשר אינן
מספקות הוראות מפורשות בנוגע
לשימוש בעוגיות השימוש בעוגיות
הינו חוקי ברחבי העולם.



עם זאת ,מדינות רבות מטילות
דרישות ומגבלות על השימוש
בעוגיות בדגש על "הסכמת
משתמש".



עוגיות אשר נחוצות לתפעול האתר
אינן כפופות לקבלת הסכמת
משתמש וניתן לעשות בהן שימוש
באופן חופשי.

;EU; Brazil; Singapore

China; Mexico; Canada; USA

;Turkey; Australia
;Argentina; New Zealand
;India; Israel



ה GDPR-וה CCPAדורשים הסכמת משתמש
לשם שימוש בעוגיות .ההבדל בין החוקים הינה
סוג ההסכמה הנדרשת:
◦
◦

הסכמה מפורשת – הסכמה אשר ניתנת באופן אקטיבי
ומפורש .הסכמה זו דורשת ביצוע של פעולה אקטיבית
על ידי המשתמש.
הסכמה לא מפורשת – הסכמה הנגזרת מפעולה  /אי-
פעולה של משתמש .במילים אחרת מתן אפשרות
ליוזר לסרב.



ה GDPRדורש מהגורם אשר מבקש לעשות
שימוש בעוגיות לקבל את הסכמת מפורשת
מהמשתמשים.



ה CCPAלעומת זאת דורש לגלות למשתמשים כי
נעשה שימוש בעוגיות ולאפשר להם לבקש שלא
יעשה שימוש בעוגיות אלו.



המצב בישראל :נכון להיום אין הסדרה ספציפית
בנוגע לאיסוף מידע באמצעות עוגיות .עם זאת
נראה כי הרשות לפרטיות תאמץ את הגישה של
ה( GDPRחו"ד טכנולוגיות אמצעי תשלום
מתקדמות IP ,כמידע אישי לפי תקנות אבטחת
המידע).

GDPR

CCPA

חובת גילוי

V

V

הסכמה
מפורשת

V

X

זכות סירוב

V

V



בהירות  -הסכמה צריכה להיות ברורה,
תמציתית וספציפית לגבי התוכן .אין
להשתמש בהסכמה בהצהרות דו-משמעיות או
כלליות.



בולטת  -הסכמה צריכה להיות מוצגת בנפרד
בצורה מובחנת מתכנים אחרים כגון מונחים
כלליים.



צד ג'  -הסכמה צריכה לספק מידע ברור על
ארגון העיבוד ומידע על כל צד שלישי העוסק
בעיבוד נתונים.



זכות סירוב  -הסכמה צריכה להזכיר במפורש
אודות זכות הצרכן למשוך את ההסכמה בכל
עת עם הליך משיכה ברור.



שוויונית – לא ניתן שהליך האישור והליך
הסירוב יהיו שונים במהותם.



ב 22 -באוגוסט  2019גוגל הודיעה על  Sandbox initiativeהמיועדת לפתח מערך כלים וסטנדרטים אשר
יגבירו את פרטיות היוזרים באינטרנט.



כחלק מהיוזמה ,גוגל הכריזה כי עד לסוף שנת  2022תפסיק תמיכה בכל עוגיות צד שלישי ,ובמילים אחרות
לא ניתן יהיה יותר לעשות שימוש ב”.Marketing cookies



אז מה יהיה?
◦
◦

שימוש בטוקנים ומזהים חד חד ערכיים לשם איסוף מידע ועיבוד.
היוזמה של גוגל משתלטת על העולם

רשתות חברתיות
על שיווק באמצעות משפיענים ברשתות חברתיות והמלצות גולשים



אחת משיטות השיווק הנפוצות והיעילות בשנים האחרונות;
מתבצע באמצעות מובילי דעת קהל בתחומם;
עם התפתחותו של התחום ,התפתחה גם הרגולציה והמדיניות
של הרשתות החברתיות בנושא;



האם נדרש גילוי נאות ומה הגילוי הנדרש?
מה הדין החל לגבי ביקורות וחוות דעת של גולשים?






איסור
הטעייה

חובת גילוי

אובייקטיביות

➢
➢
➢

לא כל צרכן "סביר" יודע להבחין בין תוכן ממומן להמלצה אובייקטיבית.
צרכנים מסתמכים על חוות דעת וביקורות המפורסמות ברשת.
המטרה :איסור הטעיה .על הצרכן להיות מודע לקשר העסקי בין המשפיען
לבין המפרסם על מנת לקבל החלטה מושכלת לעניין הסתמכותו על אותה
המלצה.

הפתרון :דרישת גילוי נאות


רגולציה עיקרית:
ישראל  -סעיף  7לחוק הגנת הצרכן ,התשמ"א :1981 -איסור על הטעיה
בפרסומת
ארה"ב – Federal Trade Commission (“FTC”) - Guides Concerning the
Use of Endorsements and Testimonials in Advertising
אנגליה – )”Competition and ,Advertising Standards Authority (“ASA
)”Markets Authority (“CMA
Social network endorsement policies (i.e. Instagram, Facebook, Tik)Tok



מדיניות פלטפורמות הרשתות החברתיות
כלים לסימון תוכן ממותג



עמדת היועץ המשפטי לממשלה באשר לדרישת גילוי נאות:
גילוי על קיומו של קשר מסחרי
הבהרה כי מדובר בפרסומת
גילוי בשפה המוכרת לצרכני היעד (קיצורים כגון ” “sponאינם מספקים).
גילוי לצרכן בעת צפייתו הראשונית בפרסום (ללא צורך בפעולה נוספת)

•
•
•
•

•

•
•
•
•



עמדת הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן בנוגע להצגת
חוות דעת ודירוגים ברשת האינטרנט.



צרכנים רבים מדרגים וכותבים ביקורות לגבי מוצרים ושירותים
שונים ברשת .עקב השימוש הגובר בכלי זה צרכנים רבים
מסתמכים על חוות הדעת שנכתבו בידי אחרים כדי לקבל החלטה
מושכלת באשר לרכישה.
ההנחיה מסדירה את העקרונות לשימוש בחוות הדעת והדירוגים:
חוות הדעת צריכה להיות אמיתית וסובייקטיבית
חוות הדעת המפורסמות יהיו על מוצרים שנצרכו על-ידי
המשתמש
תמריץ עבור חוות דעת -ללא תנאי על תוכן הביקורת
גילוי נאות אודות התמריץ עבור חוות הדעת
פרסום כל חוות הדעת -חיוביות ושליליות
אין לשנות או למחוק חוות דעת שפורסמו


•
•
•
•
•
•

 על המפרסם לדאוג ליצור תמונה אובייקטיבית שאינה מטעה
את הצרכן.
*** טרם פורסם הנוסח הסופי לאחר קבלת הערות הציבור.

שאלות?

המידע המופיע במצגת זו אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו ואינו מהווה המלצה
לנקיטת הליכים או להימנעות מהם.

עו"ד הילה שרייבמן,
מובילת תחום
הפרטיות והגנת המידע
Hillas@apm.law

עו"ד עדי אל רום
מובילת תחום
הפרטיות והגנת המידע
Adie@apm.law

עו"ד קובי ויינקרנץ
מומחה טכנולוגיה
ואבטחת מידע
kobiv@apm.law

