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Internetowej Reklamy Behawioralnej

Przejrzystość i kontrola oferowane konsumentom



1 Internetowa reklama behawioralna (OBA – Online Behavioural Advertising) to pobieranie z poszczególnych komputerów lub urządzeń danych dotyczących aktywności 
użytkownika Internetu. Informacje takie mają na celu przewidywanie preferencji oraz zainteresowań internauty po to, by można było skierować bezpośrednio do niego, na jego

komputer lub inne urządzenie z dostępem do Internetu, reklamę odpowiadającą jego preferencjom i zainteresowaniom. Internetowa Reklama Behawioralna nie obejmuje

aktywności operatorów witryn internetowych, emisji oraz raportowania reklam ani reklam kontekstowych (np.  reklam opartych o treści odwiedzanych witryn internetowych, 
aktualnej obecności konsumenta na danej stronie lub haseł wpisywanych w wyszukiwarkach).

Internetowa Reklama Behawioralna 
Behavioural Advertising
Stowarzyszenie IAB Europe oraz jego członkowie opracowali Europejski

Program Internetowej Reklamy Behawioralnej  European Framework for

Online Behavioural Advertising, który zwiększy przejrzystość i kontrolę

Internetowej  Reklamy  Behawioralnej  (OBA  –  Online  Behavioural

Advertising.  Ten  obwarowany  podpisywanymi  przez  jego  członków

umowami  program  opracowany  przez  IAB  Europe  (w  niniejszym

opracowaniu określany mianem „Programu OBA”) jest integralną częścią

wyczerpujących,  regulowanych  wewnętrznie  zaleceń  dotyczących

dobrych praktyk (BPR – Best Practice Recommendation) w zakresie OBA

opracowanych  przez  Europejskie  Stowarzyszenie  Standardów Reklamy

(EASA –  European Advertising Standards Alliance). BPR wprowadza i

uzupełnia reguły stanowiące program OBA.

Program OBA oraz BPR dostarczają nowych możliwości interakcji firm z

klientami  i  ustanawiają  nowe  standardy  przejrzystości  i  kontroli

użytkownika pod kątem Internetowej Reklamy Behawioralnej („OBA”).

Standardy  te  wprowadzają  szereg  zasad,  które  radykalnie  zmieniają

sposób  informowania  oraz  nadawania  klientom  uprawnień  do

podejmowania ważnych wyborów związanych z używaniem OBA. OBA

oznacza  gromadzenie  internetowych  danych  mających  ułatwić

opracowanie kampanii reklamowej w oparciu o potencjalne preferencje

lub zainteresowania internautów czy zareklamowania produktu,  którym

zainteresowanie  wykazali  już  wcześniej  (tzw.  retargeting).  Tego  typu

reklamy  zwykle  lepiej  trafiają  do  klientów  i  są  przez  nich  lepiej

odbierane, gdyż dostosowane są do ich potencjalnych zainteresowań.

Program OBA oraz BPR zakładają, że klienci odwiedzający daną witrynę

internetową niekoniecznie muszą być świadomi tego, że w tym samym

czasie inna firma (określona mianem „strony trzeciej”, objęta programem

OBA) może stać za wyświetlanymi im reklamami lub może bezpośrednio

z ich komputera (lub innego urządzenia z dostępem do Internetu) pobierać

informację na temat przeglądanych przez niego w określonym czasie stron

internetowych. Takie gromadzenie danych ma na celu lepsze dopasowanie

reklam do ich odbiorców. Proponowany program OBA oraz BPR zostaną

wdrożone w sposób, który wprowadzi  jednolity piktogram („ikonę”) w

państwach europejskich (UE oraz EOG).

Po  kliknięciu  tej  ikony,  w  prostym,  potocznym  języku  zostaną

wyświetlone dodatkowe informacje o niektórych lub wszystkich firmach

zaangażowanych  w  zaprezentowanie  danej  reklamy.  Poza  tym  klienci

uzyskają  łatwy  dostęp  do  serwisu  OBA  User  Choice  Site

(www.youronlinechoices.eu),  w którym zawarte są informacje na temat

OBA i  możliwości  wyłączenia  tej  funkcji  na  żądanie.  W  przypadku

wyłączenia OBA internauci nadal będą otrzymywać reklamy, ale będą one

przypadkowe,  niezależne  od ich  zainteresowań wynikających  z  historii

przeglądanych stron.

Ten  mechanizm  powiadamiania  będzie  uzupełniony  o  zobowiązania

danych  witryn  internetowych  (określonych  w  systemie  OBA mianem

„operatorów witryny internetowej”):

Witryny powiązane z firmami OBA umieszczają w swoim zastrzeżeniu

poufności wyraźną o tym informację oraz zawierają ułatwiający interakcje

link do strony OBA User Choice.

Program  OBA zastrzega  również,  że  jeżeli  dana  firma  wykorzystuje

technologie gromadzące wszystkie lub niemal wszystkie adresy URL (tj.

witryny odwiedzone przez klienta) zapisane w komputerze PC (lub innym

urządzeniu z  dostępem do Internetu) i  wykorzystuje te  dane w ramach

systemu OBA, musi na takie działanie dostać wyraźną zgodę klienta.

Wymagając wyraźnej zgody klienta na gromadzenie danych osobowych

(zgodnie z definicją Europejskiego Prawa Ochrony Danych), system OBA

ustanawia  wysoki  standard  „segmentów  wrażliwych”.  Co  więcej,

zabronione jest tworzenie segmentów OBA, których docelowym odbiorcą

byłyby dzieci, które nie przekroczyły 12 roku życia.

Poprzez  innowacje  w  zakresie  regulacji  wewnętrznych,  program  OBA

wprowadza nową procedurę oceny wypełniania zobowiązań i ustanawia

system paneuropejskiego ich egzekwowania przez firmy w tym programie

uczestniczące.  Firmy  wypełniające  zobowiązania  otrzymają  odnawianą

okresowo pieczęć B2B.

W przypadku gdy firma będzie się ociągać i nie podejmie w określonym

czasie  środków  zaradczych  zapobiegających  poważnemu  naruszeniu

wynikających  z  programu  zobowiązań,  pieczęć  zostanie  usunięta.  W

konsekwencji uchybienie takie zostanie podane do wiadomości publicznej

i ogłoszone w branży. Na podstawie obserwacji prowadzonych w Wielkiej

Brytanii,  w  ramach  programu  IASH,  stwierdzono,  że  usunięcie  tej

pieczęci ma znaczący wpływ na rynek i tym samym stanowi efektywną

sankcję,  wystarczająco  silną,  by  zagwarantować  przestrzeganie

zobowiązań.

Firmy  biorące  udział  w  programie  OBA  muszą  wybrać  podmiot

zapewniający  program  zachowania  zgodności,  który  potrafiłby

przedstawić  ekspertyzę  na  podstawie  oceny  internetowej  i/lub  audytu.

Podmioty  te  zostaną  wybrane  na  drodze  przeprowadzonego przez  IAB

Europe  konkurencyjnego  przetargu,  który  zostanie  ogłoszony  w  roku

2011. Strony podpisujące się pod programem OBA muszą poświadczyć

swoje zobowiązania wynikające z tego programu i zaadoptować ikonę do

czerwca  2012  roku.  Następnie  podmiot  odpowiadający  za  kontrolę

zachowania  zgodności  przeprowadzi  audyt,  który  oceni  stopień

wypełniania  zobowiązań  wynikających  z  programu  OBA.  Firmy

prawidłowo wypełniające zobowiązania otrzymają pieczęć B2B, która dla

partnerów biznesowych jest sygnałem, że firma ją posiadająca jest częścią

regulowanego wewnętrznie systemu.

BPR wprowadza szereg wymagań ustalonych w ramach programu OBA.

Są  one  wiążące  dla  wszystkich  członków  tego  programu  i  będą

wypełniane na drodze szeroko pojmowanej zgodności przemysłowej oraz

programu respektowania wymagań.

http://www.youronlinechoices.eu/


W ten sposób zabezpieczone jest wypełnianie zobowiązań w praktyce, jak

również właściwe uszeregowanie procesów obejmujących cały ekosystem

reklamowy i  obsługujących  zażalenia klientów,  poprzez  dobre  praktyki

EASA. Ten mechanizm „podwójnego egzekwowania” („EASA PLUS”)

gwarantuje  właściwe  adresowanie  zażaleń  klientów,  a  firmy,  które  nie

spełniają  jeszcze  stawianych  im  wymagań  zostaną  wdrożone  w

sprawdzonym mechanizmie sankcjonującym.

Krytyczna  będzie  tu  bliska  współpraca  w  zakresie  zgodności  z  siecią

EASA  wewnętrznie  regulowanych  organizacji  (SRO).  Mimo  że

konsumenci  mogą  kierować  zażalenia  do  różnorodnych  instytucji

(krajowe  IAB,  programy  zachowania  zgodności  firm  członkowskich,

grupy  konsumenckie,  organizacje  rządowe),  regulowane  wewnętrznie

organizacje EASA są popularną i  zaufaną ścieżką niezależnej  obsługi i

reagowania na zgłoszone skargi. Takie partnerstwo programów zgodności

przynosi systemowi dwie podstawowe korzyści:

i. Dla  firm  niebiorących  udziału  w  programie  OBA,  przyjęte  przez

EASA regulowane wewnętrznie zalecenia dotyczące dobrych praktyk

(BPR)  obejmą  firmy,  które  nie  są  związane  postanowieniami

zachowania zgodności i egzekwowania zasad programu OBA;

ii.  Sygnatariusze  Programu  OBA  otrzymają  od  organizacji  ESA

dodatkowe, niezależne prawo regresu w stosunku do konsumentów,

którzy  złożą  zażalenia  w  przypadku  gdyby  pozostawali  oni

niezadowoleni.

Administratorzy  zgodności  i  wdrażania  programu  odpowiadają  za

efektywną współpracę z wewnętrznie regulowanymi organizacjami EASA

i  vice  versa,  jak  również  z  jakąkolwiek  inną  organizacją  otrzymującą

zażalenia  od  klientów.  Zapewni  to  przejrzystość,  konsekwentność  i

spójność wdrażania i egzekwowania programu w obrębie UE i EOG.

O wspierających program OBA oraz BPR

Szeroko  zakrojony  wysiłek  organizacji  przemysłowych  włożony  w

opracowanie przyjaznych klientowi standardów funkcjonowania programu

OBA w Internecie był wspierany przez koalicję stowarzyszeń IAB Europe

i  kluczowych  towarzystw  reklamowych  Europy,  jak  również  przez

Europejskie  Stowarzyszenie  Standardów  Reklamy  (EASA)  i  jego  sieć

regulowanych wewnętrznie organizacji. Ta bezprecedensowa współpraca

była  odpowiedzią  na  wezwanie  wiceprzewodniczącego  Komisji

Europejskiej  Kroesa,  nawołujące  do  opracowania  regulowanych

wewnętrznie praktyk dla Internetowej Reklamy Behawioralnej.

2 Program IASH opracowano w Wielkiej Brytanii, by rozpropagowywać dobre praktyki ekosystemu reklamy internetowej poprzez efektywny kodeks postępowania. Kodeks 

gwarantuje to, że reklamy internetowe nie będą wyświetlane na witrynach internetowych, które mogłyby w jakikolwiek sposób zagrażać markom reklamodawcy.

Patrz: http://www.iash.org.uk/AboutIASH/204359/the_role_of_iash.html

http://www.iash.org.uk/AboutIASH/204359/the_role_of_iash.html


Często Zadawane Pytania – FAQ

4 Konsumenci jako siła stymulująca pobieranie treści cyfrowych. Ekonomiczna wartość usług bazujacych na reklamie internetowej świadczonych na rzecz klientów, wrzesień 2010 
IABEurope/Mckinsey.

Co to jest Internetowa Reklama Behawioralna (OBA

– Online Behavioral Advertising)?

Reklama  OBA  jest  określona  w  programie  OBA  oraz  w  dobrych

praktykach  (BPR)  jako  „zbieranie  z  konkretnego  komputera  lub

urządzenia  korzystającego  z  Internetu  danych  dotyczących  zachowań

związanych  z  przeglądaniem witryn w czasie  i  w wielu domenach nie

znajdujących  się  pod  Wspólną  Kontrolą,  w  celu  wykorzystania  tych

danych  dla  określenia  ogólnych  preferencji  lub  zainteresowania

użytkownika sieci korzystającego z danego komputera lub urządzenia na

podstawie  preferencji  lub  zainteresowań  wywnioskowanych  z  jego

zachowań  podczas  przeglądania  serwisów internetowych”. Definicja  ta

obejmuje również  retargeting,  co oznacza, że użytkownicy wykazujący

zainteresowanie jednym określonym produktem lub kategorią produktów

na  jednej  konkretnej  stronie  otrzymują  reklamy  tego  produktu  lub

kategorii produktów na innych stronach internetowych.

Termin  „behawioralny”  opisuje  rodzaj  zbieranych  danych  –  typowo

takich, jak przeglądane strony i kliknięcia wykonane przez użytkownika.

Zatem  reklama  „behawioralna”  oparta  jest  raczej  na  zachowaniu

użytkownika niż na jego tożsamości.

Typowo w ramach OBA łączony jest wzór zachowań z „segmentem” lub

kategorią zainteresowań. Zestaw „segmentów”, z którymi łączone są dane

behawioralne użytkownika można zdefiniować jako behawioryczny profil

reklamowy. Takie profile nie zawierają danych osobowych.

Czy  program  OBA  obejmuje  wszystkie  działania

reklamowe w Internecie? 

Nie. Program OBA obejmuje tylko te czynności, które są zdefiniowane

jako OBA i nie dotyczy:

 czynności  operatorów witryn  internetowych  ograniczonych  do  ich

własnych witryn lub witryn przez nich kontrolowanych, 

 reklamy  kontekstowej,  która  jest  reklamą  opartą  o  treści

odwiedzanych  witryn  internetowych,  aktualnej  obecności

konsumenta na stronie lub haseł  wpisywanych w wyszukiwarkach.

Taka reklama nie polega na wykorzystaniu „segmentów”.

Dlaczego IAB Europe opracował program OBA?

Firma IAB Europe wraz z wiodącymi europejskimi stowarzyszeniami

branżowymi  ekosystemu  reklamowego  była  inicjatorem  przyjaznych

konsumentom  zasad  oraz  standardów  wykonawczych  dotyczących

reklam  OBA. OBA posiada  potencjał  zwiększenia  dochodów  witryn

internetowych,  np.  dostawcy  treści  muszą  finansować  oferty,  które

użytkownicy często mogą oglądać za darmo. Według firmy McKinsey,

w 2010 r. konsumenci europejscy skorzystali z usług internetowych w

modelu  ad-funded o  wartości  będącej  odpowiednikiem 69  mld  euro.

Celem tej inicjatywy jest zabezpieczenie przyszłości tego typu praktyk

biznesowych przez zapewnienie, że konsumenci je rozumieją i mogą je

kontrolować.

Reguły programu OBA zapewniają:

 edukację  klientów  i  firm  dotyczącą  ogólnych  zasad  OBA oraz

Programu OBA,

 przejrzystość  praktyk  gromadzenia  i  wykorzystania  danych

dotyczących OBA, zapewniającą konsumentom jasne, jednoznaczne

i wyjątkowe informowanie za pomocą różnorodnych mechanizmów,

 kontrolę konsumencką nad OBA,

 odpowiednie  bezpieczeństwo  oraz  ograniczone  przechowywanie

danych zebranych i wykorzystywanych dla celów OBA,

 ograniczenia dla tworzenia segmentów nakierowanych na dzieci,

 ograniczenia  związane  z  gromadzeniem  poufnych  danych

osobowych zbieranych i wykorzystywanych w ramach OBA,

 mechanizmy zgodności i zasad wprowadzenia w życie gwarantujące

efektywność programu OBA.

Skąd  mam  wiedzieć  czy  działalność  mojej  firmy

podlega zasadom OBA?

Program OBA odnosi się wyłącznie do podmiotów zaangażowanych w

OBA (nie  wszystkie  rodzaje  reklam  internetowych  są  uważane  za

OBA).

Ponieważ  program  OBA  oraz  dobre  praktyki  są  przeznaczone  do

zastosowań  wśród  szerokiej  gamy  podmiotów  marketingowych  i

medialnych, skupiają się one na:

 „Operatorach witryn”, takich jak wydawcy/operatorzy Witryn,

 „Stronach  trzecich”,  takich  jak  sieci  reklamowe  oraz  firmy

gromadzące  i  analizujące  dane  (w  tym  usługi  Ad  Exchange i

agregatory  danych),  a  w  niektórych  przypadkach  także

reklamodawcy;

Aby  dostarczyć  odpowiednie  reklamy  na  właściwe  komputery  lub

urządzenia  w  sposób  wzbogacający  doświadczenia  internetowe

konsumentów,  tego  typu  podmioty  pracują  w  sposób  wzajemnie

zależny. Program OBA obejmuje również:

3 Podmioty lub witryny/serwisy internetowe znajdujące się pod Wspólną Kontrolą to te, które Kontrolują (np. spółki macierzyste), są Kontrolowane (np. spółki zależne) lub będące 
pod Wspólną Kontrolą (np. spółki grupy). Obejmują one również podmioty, które związane są pisemną umową o przetwarzaniu danych dla podmiotu lub podmiotów 
kontrolujących, i przetwarzają je wyłącznie dla i w imieniu danego podmiotu lub podmiotów, a nie dla własnych potrzeb, ani we własnym imieniu.



Technologie, których celem jest zbieranie wszystkich lub znaczącej liczby

adresów URL (witryn), które są przeglądane i wykorzystywane dla OBA

przez komputer (lub inne urządzenie z dostępem do Internetu). Mogą one

obejmować  narzędzia  i  programowe  paski  narzędzi,  przeglądarki

internetowe, aplikacje komputerowe lub podobne technologie.

Działania  firmy  podlegają  stosownemu  programowi  OBA  oraz

zobowiązaniom BPR odnoszącym się  do  konkretnej  roli  lub  ról,  jakie

firma ta  pełni  w procesie  zbierania  i  wykorzystania  danych  dla  celów

OBA.

Przykładowo, podmiot może być operatorem witryny umieszczającym na

swojej witrynie treści lub produktów detaliczne.  Może on być również

stroną trzecią ze względu na obsługę reklam na wielu witrynach, których

nie kontroluje w charakterze sieci reklamowej lub firmy gromadzącej i

analizującej  dane  lub,  w  niektórych  przypadkach,  w  charakterze

reklamodawcy.

Co to jest „ikona”? Co ona oznacza?

„Ikona”  jest  określonym  symbolem  interaktywnym  umieszczonym  w

reklamie lub w pobliżu reklamy OBA, który wraz ze sformułowaniem,

które  będzie  opracowane,  musi  być  używany  przez  strony  trzecie  dla

oznaczenia zgodności z programem OBA. Umożliwia ona konsumentom

dostęp  do  informacji  oraz  narzędzi  kontrolnych.  Siła  tego  typu

oddziaływania polega na kontekstowości – tj. oddziaływania w kontekście

(reklamy), co zostaje intuicyjnie zrozumiane przez konsumenta.

Strony trzecie obsługujące reklamy behawioralne będą używać tej ikony

w reklamach lub w ich pobliżu,  lub na stronach internetowych gdzie

dane są zbierane i wykorzystywane w ramach reklamy behawioralnej.

Ikona  będzie  zawierać  hiperłącze  do  przyjaznych  użytkownikowi

informacji dotyczących praktyk gromadzenia i wykorzystania danych w

danej  reklamie  oraz  prostego  w  użyciu  narzędzia  kontroli

konsumenckiej  znajdującego  się  na  stronie  OBA  User  Choice  Site

www.youronlinechoices.eu. Witryny, na których zbierane są dane OBA,

mogą  również  wykorzystywać  tę  ikonę  lub  inne  stosowne

powiadomienie  w celu  przekierowania  do  opcji  ujawnienia  danych  i

opcji wyboru, ustalonych w Programie OBA i dobrych praktykach.

Ikony nie należy mylić z pieczęcią B2B, która odnosi się do zastosowań

biznesowych. Pieczęć B2B potwierdza, że partnerzy biznesowi firmy są

„częścią systemu uregulowań wewnętrznych OBA”.

Jak dowiedzą się o tym konsumenci?

IAB  Europe,  ekosystem  reklamowy  i  grupy  konsumenckie

przeprowadzą w Internecie edukacyjną kampanię informacyjną na temat

OBA, znaczenia nowej ikony, wyborów, jakie oferują program OBA i

BPR oraz tego, w jaki  sposób konsumenci  mogą dokonywać swoich

wyborów.

Kontakt 

publicaffairs@iabeurope.eu 

IAB Europe

The Egg

Rue Barastraat 175

1070 Brussels Belgium 

www.iabeurope.eu

http://www.iabeurope.eu/
mailto:publicaffairs@iabeurope.eu
http://www.youronlinechoices.eu/


Europejski Program IAB Europe –
Internetowa Reklama Behawioralna



Wprowadzenie

Niżej podpisane firmy (zwane dalej „Firmami”) opracowały niniejszy

europejski program ramowy (zwany dalej „Programem”) dla potrzeb

Internetowej  Reklamy  Behawioralnej  (dalej  zwanej  „OBA”).

Program ten określa strukturę ustalania dobrych praktyk branżowych

oraz  ustanawia  niektóre  Zasady  postępowania  w celu  zwiększenia

przejrzystości i możliwości wyboru oferowanych użytkownikom sieci

w państwach członkowskich UE/EOG, które mają charakter wiążący

dla  Firm  i  Stowarzyszeń.  Stowarzyszenia  wymienione  na  końcu

niniejszego  dokumentu  (zwane  dalej  „Stowarzyszeniami”)

współpracują przy tworzeniu Programu i wspierają jego promocję w

całym reklamowym „ekosystemie”. Zawarte tu Zasady mają na celu

zastosowanie  przyjaznych  dla  konsumentów  standardów  w

Internetowej Reklamie Behawioralnej i zbieraniu danych on-line, aby

umożliwić  dostarczanie  reklam  w  oparciu  o  preferencje  lub

zainteresowania użytkowników sieci. Zasady te nie służą dążeniu do

regulacji  treści  reklam emitowanych w Internecie,  ani nie regulują

kwestii Emisji Reklam (zdefiniowanej poniżej).

Zastosowanie programu i zasad 

Istnieje pewna liczba różnego rodzaju przepisów prawa, które mogą

mieć zastosowanie do Internetowej Reklamy Behawioralnej (OBA),

szczególnie tam, gdzie zbierane lub przetwarzane dane związane są z

określoną lub możliwą do zidentyfikowania osobą fizyczną, przez co

stanowią lub zawierają dane osobowe. Zasady wspierają i zachęcają

Firmy  do  wprowadzenia  w  ich  systemach  i  umowach  struktur

zapewniających  zgodność  ze  stosownymi  przepisami  prawa  oraz

wprowadzających  zabezpieczenia  w  obszarach  niepodlegających

regulacjom.  Zważywszy,  że  stosowne  przepisy  prawa  są  różne  w

poszczególnych  krajach,  zgodność  z  niniejszymi  Zasadami  nie

gwarantuje  zgodności  z  żadnym prawem i  nie  zastępuje  wymogu

zapewnienia takiej zgodności. Zasady te dają bezpośrednie korzyści

użytkownikom  sieci,  szczególnie  poprzez  ujednolicenie

umieszczanych w witrynach internetowych lub w samych reklamach

treści  informacji  przeznaczonych  dla  klientów,  oraz  poprzez

tworzenie  prostych  mechanizmów  akceptowania  bądź  odrzucania

OBA,  nawet  gdy  reklama  taka  nie  dotyczy  danych  osobowych.

Użytkownicy  sieci  mogą  wnosić  skargi  wobec  Firm w przypadku

podejrzewanego  nieprzestrzegania  przez  nie  Zasad,  postępując

zgodnie z procedurami określonymi w Zasadach.

Program  ma  zastosowanie  do  OBA,  koncentrując  się  na

zachowaniach związanych z przeglądaniem zawartości sieci w czasie

i  w  wielu  domenach  niebędących  pod  Wspólną  Kontrolą  w  celu

stworzenia  obszarów  zainteresowania  lub  przypisania  takich

zachowań  obszarom zainteresowania  w  celu  dostarczenia  reklamy

dopasowanej  do  zainteresowań  i  preferencji  danego  użytkownika

sieci.

Program  nie  odnosi  się  do  zachowań  przeglądających  konkretną

witrynę  internetową,  ani  powiązanych  z  nią  witryn/serwisów

znajdujących się  pod Wspólną Kontrolą.  Program ten odnosi się do

całego  „ekosystemu”  Internetu.  W Programie  zdefiniowano  osobne

warunki  dla  operatorów  witryn  internetowych,  Osób  Trzecich  oraz

dostawców aplikacji komputerowych, którzy są zaangażowani w OBA.

Program  uwzględnia  to,  że  Firma  może  prowadzić  różne  rodzaje

działalności,  w  związku  z  czym  może  być  konieczne  opracowanie

różnych Zasad, rodzajów informacji oraz formularzy zgody.



Definicje

Emisja reklamy

Emisja  reklamy jest  dostarczeniem reklamy internetowej  lub usług

związanych  z  reklamą  z  zastosowaniem  danych  uzyskanych  z

raportowania.  Emisja  reklamy  nie  obejmuje  gromadzenia  ani

wykorzystywania danych z raportowania, gdy dane takie używane są

do  dostarczania  reklam  do  danego  komputera  lub  urządzenia  na

podstawie preferencji lub zainteresowań użytkownika uzyskanych na

podstawie informacji zebranych w pewnym okresie i z różnych stron,

niebędących pod Wspólną Kontrolą.

Raportowanie

Raportowanie  jest  prowadzeniem  rejestru  wyświetleń  stron  danej

witryny  lub  gromadzeniem,  bądź  wykorzystywaniem  innych

informacji  na  temat  przeglądarki,  systemu  operacyjnego,  nazw

domen,  dat  i  godzin,  w  których  dana  strona  lub  reklama  była

wyświetlana, oraz powiązanych informacji,  w celach obejmujących

m.in.:

 statystyki związane z aktywnością użytkownika w danej witrynie;

 analitykę internetową i analizy, oraz

 rejestr liczby i rodzaju reklam emitowanych w danej witrynie.

Kontrola

Kontrola podmiotu oznacza, że inny podmiot (1) posiada większość

praw głosu w tym podmiocie lub (2) jest jego członkiem i ma prawo

wyznaczania  i  odwoływania  większości  zarządu,  lub  (3)  jest  jego

członkiem  i  sprawuje  samodzielną  kontrolę,  zgodnie  z  umową

zawartą z pozostałymi członkami, nad większością praw głosu w tym

podmiocie,  lub  (4)  nałożył  obowiązki  na  ten  podmiot  lub  w inny

sposób  kontroluje  jego  politykę  lub  działania  na  mocy  prawnie

wiążącego  kontraktu,  lub  (5)  na  innej  podstawie  uzyskał  władzę

wywierania  wpływu  na  kierownictwo,  politykę  lub  działania  tego

podmiotu;  natomiast  podmiot  „Kontrolowany”  należy  rozumieć

stosownie do powyższej definicji.

Wspólna Kontrola

Podmioty  lub  witryny/serwisy  internetowe  znajdujące  się  pod

Wspólną Kontrolą to te, które kontrolują (np. spółki macierzyste), są

kontrolowane (np. spółki zależne) lub będące pod Wspólną Kontrolą

(np. spółki grupy). Obejmują one również podmioty, które związane

są  pisemną  umową  o  przetwarzaniu  danych  dla  podmiotu  lub

podmiotów  kontrolujących,  i  przetwarzają  je  wyłącznie  dla  i  w

imieniu danego podmiotu lub podmiotów, a nie dla własnych potrzeb,

ani we własnym imieniu.

Ikona

Ikona  jest  widocznym  obiektem  internetowym  zawierającym

hiperłącze do Witryny Informacyjnej OBA lub do Informacji Strony

Trzeciej, zgodnie z punktem I.A.1.

Wyraźna zgoda

Wyraźna zgoda oznacza świadomą,  konkretną i  wyraźną odpowiedź

danej osoby, udzieloną z własnej i nieprzymuszonej woli na zrozumiałą

i jasną informację dotyczącą gromadzenia i wykorzystywania danych

w celach związanych z Internetową Reklamą Behawioralną.

Internetowa Reklama Behawioralna (OBA)

Internetowa Reklama Behawioralna (OBA) oznacza zbieranie danych z

konkretnego  komputera  lub  urządzenia  korzystającego  z  Internetu,

odnośnie zachowań związanych z przeglądaniem witryn w czasie i w

wielu  domenach  nieznajdujących  się  pod  Wspólną  Kontrolą  w celu

wykorzystania  tych  danych  dla  określenia  ogólnych  preferencji  lub

zainteresowania użytkownika sieci korzystającego z danego komputera

lub  urządzenia  na  podstawie  preferencji  lub  zainteresowań

wywnioskowanych z  jego zachowań podczas przeglądania  serwisów

internetowych.  OBA  nie  obejmuje  działań  operatorów  witryn

internetowych, emisji reklam, raportowania, ani reklamy kontekstowej

(np.  reklam  opartych  o  treści  odwiedzanych  witryn  internetowych,

aktualnej  obecności  konsumenta  na  danej  stronie  lub  haseł

wpisywanych w wyszukiwarkach).

Witryna informacyjna OBA 

Jest to ukierunkowany na potrzeby konsumenta serwis internetowy i

portal  edukacyjny  (www.youronlinechoices.eu), dostępny  we

wszystkich oficjalnych językach UE i dodatkowo w językach państw

EOG, dostarczający użytkownikom sieci mechanizmu egzekwowania

dokonanego wyboru w kwestii zbierania i wykorzystywania danych w

celach  związanych  z  reklamą  behawioralną  przez  jedną  lub  więcej

stron trzecich lub zawierający linki do mechanizmów umożliwiających

użytkownikom  podjęcie  decyzji  odnośnie  Internetowej  Reklamy

Behawioralnej.

Strona trzecia

Podmiot  jest  Stroną  Trzecią,  gdy  wykorzystuje  OBA  w  jakiejś

witrynie/serwisie  lub  na  stronach  internetowych,  których  nie  jest

właścicielem ani operatorem, lub których właścicielem ani operatorem

nie jest podmiot będący pod Wspólną Kontrolą.

Operator witryny internetowej 

Operatorem witryny internetowej jest właściciel, podmiot kontrolujący

lub operator witryny/serwisu, z którym użytkownik się komunikuje.
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Zasada I.

Informacja

A.  Informacja strony trzeciej

1.    Informacja  strony  trzeciej  –  strony  trzecie  powinny umieścić
jasną  i  zrozumiałą  informację  na  swoich  witrynach
internetowych,  opisującą  stosowane  przez  nie  praktyki
gromadzenia i wykorzystywania danych dla potrzeb Internetowej
Reklamy  Behawioralnej  (OBA).  Informacja  taka  powinna
zawierać jasno sformułowane dane oraz elementy wymienione
poniżej:

(a) Tożsamość i dane kontaktowe strony trzeciej;

(b) Rodzaj  gromadzonych  i  wykorzystywanych  w  celach
reklamowych danych, w tym określenie, czy i które z tych
danych są  „danymi  osobowymi”  lub  „wrażliwymi  danymi
osobowymi”  zgodnie  z  definicją  zawartą  w  lokalnych
przepisach  wdrażających  postanowienia  Dyrektywy
95/46/WE;

(c) Cel(e),  dla  którego  dane  OBA  są  przetwarzane  oraz
wskazanie odbiorców lub kategorii  odbiorców niebędących
pod  Wspólną  Kontrolą,  którym  dane  te  mogą  być
przekazywane;

(d Łatwy  w  użyciu  mechanizm  wyrażenia  swego  wyboru  w
związku z gromadzeniem i  wykorzystywaniem danych dla
potrzeb  reklamy  behawioralnej  oraz  ich  przekazywania  w
tym celu stronom trzecim;

(e) Fakt potwierdzający, że Firma przestrzega niniejsze zasady;
oraz

 (f) Łącze do Witryny Informacyjnej OBA.

2.    Rozszerzona informacja dla konsumentów 

(a) Poza  informacją  opisaną  w  punkcie  A.1  powyżej,  strony
trzecie powinny zapewnić rozszerzoną formę informacji na
temat  gromadzenia  danych  dla  potrzeb  reklamy
behawioralnej  poprzez  kliknięcie  w  Ikonę  umieszczoną  w
polu lub na obrzeżu reklamy; oraz

(b) Strony  trzecie  mogą  zapewnić  dostęp  do  tej  informacji
poprzez ikonę umieszczoną na stronie internetowej, na której
przedmiotowe dane są zbierane, jeżeli zawarły porozumienie
z  operatorem  danego  serwisu/witryny  na  zawarcie  takiej
informacji.

B.  Informacja operatora witryny internetowej

W uzupełnieniu wymogu spełnienia stosownych przepisów prawa, w
sytuacji gdy operator witryny internetowej zezwala na gromadzenie z
danej  witryny  danych  w  celu  wykorzystania  w  reklamie
behawioralnej  przez  strony  trzecie,  operator  winien  umieścić
odpowiednią informację o takim porozumieniu. Operator witryny nie
musi  umieszczać takiej  informacji  w przypadku gdy strona trzecia
umieszcza stosowną informację, zgodnie z punktem I.A.2.

Zasada II.

Wybór użytkownika w kwestii Internetowej Reklamy
Behawioralnej (OBA)

A.   Każda  strona  trzecia  powinna  udostępnić  użytkownikom  sieci
mechanizm egzekwowania  ich  wyboru  odnośnie  gromadzenia  i
wykorzystywania  danych  w  reklamie  behawioralnej  oraz
przekazywania tych danych stronom trzecim w związku z OBA.
Mechanizm dokonania takiego wyboru powinien być dostępny z
poziomu  informacji  opisanej  w  punkcie  I.A.1  oraz  na  stronie
Witryny Informacyjnej OBA.

B.   O ile Firmy gromadzą i wykorzystują dane z użyciem stosownych
technologii  lub  praktyk,  zaprojektowanych  w  celu  zbierania
danych ze wszystkich lub zasadniczo z wszystkich adresów URL,
odwiedzanych  przez  dany  komputer  lub  inne  urządzenie
internetowe  w  różnych  domenach  oraz  wykorzystywania  tych
danych w OBA, powinny one najpierw uzyskać wyraźną zgodę.

C.   Firmy, które uzyskały wyraźną zgodę,  zgodnie z punktem II.B,
powinny  zapewnić  użytkownikom  sieci  łatwy  w  użyciu
mechanizm  umożliwiający  cofnięcie  Zgody  na  gromadzenie  i
wykorzystywanie takich danych dla OBA.

Zasada III.

Bezpieczeństwo danych

A.  Zabezpieczenia

Firmy  powinny  stosować  odpowiednie  zabezpieczenia  fizyczne,
elektroniczne i  administracyjne w celu ochrony danych zbieranych i
wykorzystywanych dla potrzeb związanych z reklamą behawioralną.

B.  Przechowywanie danych

Firmy powinny zachowywać zbierane i wykorzystywane w OBA dane
przez okres niezbędny, aby zadbać o interes gospodarczy lub określony
w przepisach prawa.

Zasada IV.

Segmentacja danych wrażliwych

A.  Segment dzieci 

Firmy zgadzają się,  aby nie tworzyć segmentów danych dla potrzeb
reklamy  behawioralnej,  które  są  ukierunkowane  na  dzieci.  W
niniejszym  postanowieniu  za  „dzieci”  uznaje  się  osoby,  które  nie
przekroczyły 12 roku życia.

B. Inne wrażliwe segmenty
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Każda Firma zamierzająca stworzyć lub wykorzystać segmenty OBA
zawierające wrażliwe dane osobowe w definicji zawartej w Art. 8.1
Dyrektywy  95/46/WE,  uzyska  wyraźną  zgodę  użytkownika  sieci,
stosownie  do  obowiązujących  przepisów  prawa,  zanim  zastosuje
narzędzia OBA, wykorzystując te informacje.

Zasada V.

Edukacja

Firmy  wykorzystujące  Internetową  Reklamę  Behawioralną  (OBA)
powinny zapewnić osobom i przedsiębiorstwom dostęp do informacji
na  temat  OBA,  w  tym  łatwo  dostępną  informację  o  tym,  jak
uzyskiwane są dane dla potrzeb OBA, jak są one wykorzystywane i
jak użytkownik sieci może dokonać wyboru w tej kwestii. Może to
obejmować informacje przekazywane w przejrzysty i zrozumiały dla
każdego sposób oraz w przyjaznym dla użytkownika formacie (np.
jako klip wideo). Zachęcamy firmy i stowarzyszenia do korzystania
ze  stałego  lub  wspólnego  źródła  zasobów  w  celu  przekazywania
informacji o charakterze edukacyjnym.

Zasada VI.

Przestrzeganie zasad i ich egzekwowanie

A.  Zakres i warunki stosowania programu

Niniejszy  program  ma  charakter  samoregulujący  i  wiążący  dla
każdego  sygnatariusza,  tj.  firmy,  która  zadeklaruje  przestrzeganie
zasad  i  obowiązków  w  nim  zawartych.  Po  przyjęciu  programu  i
zaadaptowaniu ikony każda firma powinna zadeklarować zgodność z
tym programem do dnia 30 czerwca 2012. Firmy przystępujące do
programu  po  1  stycznia  2012,  na  złożenie  oświadczenia  o
przestrzeganiu jego zasad mają 6 miesięcy od dnia przystąpienia i
zaadaptowania ikony.

B.  Deklaracja zgodności

Wystawiona przez firmę deklaracja zgodności ogranicza się do tych
wymogów, które mają zastosowanie do modelu biznesowego danej
firmy.  W  przypadku  gdy  jedna  firma  może  mieć  wiele  różnych
obowiązków,  deklaracja  taka  musi  obejmować wszystkie  stosowne
warunki. Deklaracja zgodności z niniejszym programem nie uwalnia
firm  od  spełniania  ich  obowiązków  wynikających  ze  stosownych
przepisów prawa obowiązujących w danym kraju.

C.  Kontrola deklaracji 

Firmy,  których  dotyczy  Zasada  II,  winny  poddać  się  niezależnej
kontroli  pod kątem deklarowanej  zgodności.  Zakres  takiej  kontroli
powinien  być  wystarczający,  aby  zweryfikować  zgodność  firmy
korzystającej z OBA na terytoriach państw członkowskich UE i EOG.
Niezależne audyty,  jako  niezbędne minimum powinny potwierdzić
obecność następujących elementów:

a) Procesów  indywidualnej  i  niezależnej  kontroli  witryn/serwisów
internetowych  firmy  w  celu  dokonania  weryfikacji  zgodności  z

obowiązkami określonymi w niniejszym programie;

b) Procesów  zautomatyzowanego  lub  indywidualnego  okresowego
monitorowania  istotnej  statystycznie  liczby  witryn/serwisów
internetowych,  umożliwiających  weryfikację  obiektywnych
dowodów przestrzegania Zasad I i II zawartych w programie;

c) Procesów  przejrzystego  postępowania  w  przypadku
zidentyfikowania obszarów niezgodności u sygnatariusza programu
w celu rozwiązania problemu w rozsądnym terminie;

d) Publikowania decyzji w przypadku nieusuniętej niezgodności wraz
z  zobowiązaniem  przyjętym  na  podstawie  programu  oraz
ustaleniami  dotyczącymi  ogólnego  przestrzegania  zasad,
dotyczącymi  jednej  lub  wielu  firm,  które  wydały  deklaracje
zgodności z niniejszym programem.

D.  Obsługa skarg i zażaleń 

Opracowane na podstawie niniejszego Programu systemy obsługi skarg
i zażaleń konsumentów winny uwzględniać następujące elementy:

a) Łatwo  dostępne  mechanizmy  wnoszenia  skarg  i  zażaleń
bezpośrednio do firm;

b) Przejrzyste,  łatwo  rozpoznawalne  i  dostępne  mechanizmy
zarządzania skargami i zażaleniami z zastosowaniem niezależnych,
alternatywnych  sposobów  rozwiązywania  sporów,  np.  poprzez
samorządne organizacje ds. reklamy;

c) Koordynacja pomiędzy Firmami a alternatywnymi mechanizmami
rozpatrywania  sporów,  w  tym  organizacjami  regulowanymi
wewnętrznie, w celu zapewnienia, aby Firmy stosujące OBA nie
były  niepotrzebnie  poddawane  wielu  różnym  mechanizmom
egzekwowania  zgodności  przestrzegania  przez  nie  obowiązków
określonych w Programie;

d) Konsumenci wnoszący skargi i zażalenia do stosownej organizacji,
w  tym  do  regulowanej  wewnętrznie  organizacji  ds.  reklamy,
powinni  mieć  możliwość  korzystania  z  prostych  mechanizmów
obsługi skarg i wniosków, dostępnych w miejscowym języku;

e) Publikacja decyzji w przypadku niezgodności ze zobowiązaniami
przyjętymi na mocy niniejszego programu, także w języku kraju, z
którego pochodzi pierwotna skarga lub zażalenie.

Ponadto  firmy  zobowiązane  do  przestrzegania  tej  Zasady  winny
zapewnić dostęp do Witryny Informacyjnej OBA.

E.  Związek pomiędzy programami zgodności:

Administratorzy  stosownych  programów  zapewnienia  zgodności  i
programów kontroli, w tym istniejących systemów samoregulujących
w  reklamie,  w  kontekście  przetwarzania  skarg  i  wniosków
konsumentów powinni zapewnić efektywną koordynację,  obejmującą
promowanie jednolitej formy audytu wśród państw członkowskich UE
i EOG oraz w innych regionach lub krajach, takich jak USA.

Administratorzy  stosownych  programów  zapewnienia  zgodności
powinni  także  współpracować  w  celu  zapewnienia  przejrzystości,
spójności i konsekwencji ich wdrażania i egzekwowania w państwach
członkowskich UE i EOG.

http://www.youronlinechoices.eu/
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Zasada VII.

Kontrola

Niżej podpisane Firmy i Stowarzyszenia będą regularnie kontrolować niniejszy program co najmniej raz na 3 lata, w związku z rozwojem 

Internetowej Reklamy Behawioralnej i praktyk biznesowych, oraz będą wprowadzać stosowne zmiany lub uzupełnienia w Programie.
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