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Wstęp
Pojmowanie bezpieczeństwa i prywatności w mediach społecznościowych jest niezwykle
różnorodne. Możemy stykać się z tym hasłem w kontekście prywatności użytkownika
i wpływu zmian w ekosystemach reklamowych na pozyskiwane od niego dane (a także na
sposób prezentowania mu treści). W debacie publicznej coraz częściej pojawia się też wątek
bezpieczeństwa danych osobowych pozyskiwanych i przechowywanych przez reklamodawców
- w szczególności na największych platformach, takich jak Meta, czy TikTok. W końcu wreszcie
- media społecznościowe często są areną kryzysów komunikacyjnych i wizerunkowych
o skali niespotykanej nigdy wcześniej - aspekt bezpieczeństwa organizacji i marki staje się więc
kolejnym obszarem o ogromnej wadze dla marketera, a konieczność zrozumienia mechanizmów
i sposobów wyjścia z kryzysu - wiedzą wręcz niezbędną.

Adam Kaliszewski
Head of Digital Practice
w Solski Communications
Członek Grupy Roboczej Social Media,
ekspert IAB Polska

W tym krótkim poradniku, przygotowanym przez członków Grupy Roboczej Social Media
w IAB Polska, staraliśmy się dotknąć wszystkich wymienionych wyżej obszarów - z perspektywy
użytkownika, reklamodawcy i organizacji - aby krótko nakreślić ryzyka i wyzwania związane
z bezpieczeństwem, z jakimi każdy marketer styka się w codziennej pracy.

Prywatność w Social Media
Geneza zjawiska
i najważniejsze zmiany w Paid Social

Wstęp

Piotr Batko (PKO Bank Polski)

Świadomość zagadnień związanych z prywatnością online wśród użytkowników Internetu stale rośnie, choć pewnie nigdy nie będzie ona
na tyle wystarczająca, żeby wyeliminować wszystkie ryzyka. Wiemy, że sklep internetowy powinien mieć protokół bezpieczeństwa SSL
utrudniający przechwycenie danych, albo że powinniśmy zachować szczególną ostrożność przy dokonywaniu płatności online. Nie inaczej jest
z obszarem Social Media, w którym zachodzą częściowo podobne procesy wymuszane przez coraz bardziej świadomych użytkowników za
pomocą bardzo różnych instrumentów, w tym zewnętrznych w stosunku do aplikacji społecznościowych dużych korporacji (vide: Apple).
W niniejszej sekcji chcielibyśmy skupić się przede wszystkim na perspektywie reklamodawcy, aby odpowiedzieć na pytanie jak podobne zmiany
wpływają na efektywność działań marketera. Nie mniej istotna będzie dla nas perspektywa użytkownika aplikacji społecznościowych jako
osób stojących „po drugiej stronie ekranu”. Przyjrzymy się również, jaki jest odbiór mediów społecznościowych przez współczesne
społeczeństwa. Z konieczności wiele miejsca zostanie poświęcone ekosystemowi Facebooka (Mety), jako rodzinie aplikacji, która
charakteryzuje się największym dotarciem do użytkownika globalnie oraz lokalnie (Polska), jak również platformie, która inspiruje pozostałe
media społecznościowe do imitowania i inkorporowania strategii związanych z bezpieczeństwem/prywatnością.

Geneza zjawiska prywatności w Social Media
Piotr Batko (PKO Bank Polski)

Kryzys związany z Cambridge Analytica wymusił na Marku Zuckerbergu
przemodelowanie sposobu myślenia o swoich platformach w kierunku prywatności
właśnie. Hasło „The future is private” [1] było leitmotivem dorocznej konferencji
dla deweloperów F8 z 2019 r. Użytkownicy już zaczęli inaczej się zachowywać
w przestrzeni social media a szef Facebooka potrafił to zauważyć i nazwać. Staliśmy
się bardziej obserwatorami (followers), a nasza aktywność (engagement) została
przekierowana do przestrzeni prywatnych albo półprywatnych takich jak grupy,
komunikatory Messenger i WhatsApp oraz format Stories, w którym treści są
w dużym stopniu efemeryczne.
Tych kryzysów było naturalnie więcej, ostatni związany z rewelacjami sygnalistki
Francis Haugen [2], która wskazywała m.in. na to, że władze firmy wiedziały o negatywnym wpływie Instagrama jaki ten wywiera zwłaszcza
na niepełnoletnich użytkowników. Facebook mógł mieć tego świadomość, biorąc pod uwagę chociażby fakt globalnych testów ukrywania
licznika polubień na Instagramie [3], jak również próby wsparcia osób mogących zmagać się z depresją za pomocą narzędzi automatycznych
(wykrywanie zachowania mogącego świadczyć o obniżonym nastroju).

[1] Podsumowanie konferencji F8 2019
[2] Artykuł o sygnalistce Frances Haugen
[3] Podsumowanie testu ukrywania licznika polubień na Instagramie

Dlaczego prywatność?
Piotr Batko (PKO Bank Polski)

Od dłuższego czasu możemy również jako użytkownicy korzystać z funkcjonalności „Dlaczego widzę tę
reklamę” na platformie Facebook, która przynosi nam informację o tym, jakie dane zostały wykorzystane do
targetowania reklamy, jak również kontrolę nad tym, do jakich kategorii zainteresowań jesteśmy przypisywani.
Możemy także przeglądać aktywność poza Facebookiem (dane z Pixeli firm trzecich) oraz ją wyczyścić.
Facebook wyznaczył pod tym kątem standard, który funkcjonuje w innych aplikacjach (co ciekawe TikTok
jak dotąd nie udostępnił jeszcze takiej funkcjonalności). Pytanie jakie należy sobie zadać jest takie, czy
użytkownicy są zawsze świadomi tych możliwości i czy zawsze chcą i potrafią z nich skorzystać.

[1] Zapis przemówienia Zuckerberga dot. Metaverse
[2] O Facebook Pay
[3] Notka prasowa o Instagram Checkout
[4] Notka prasowa o Facebook Protect
[5] Wpis o nowej funkcjonalności WhatsAppa
[6] Notyfikacje na Messengerze o wykonaniu screen shota

Wiele wskazuje na to, że prywatność i bezpieczeństwo w Social Media będą miały kluczowe znaczenie dla
zaufania do tego segmentu digitalu, a co za tym idzie dla jego rozwoju. Argumentów na rzecz tej tezy można
by pewnie znaleźć wiele, ale warto zwrócić uwagę chociażby na niedawne przemówienie Zuckerberga
z okazji zmiany wektora rozwoju Facebooka na metaverse. Stosunkowo wiele miejsca zostało poświęcone
w projektowanych światach równoległych właśnie zagadnieniom prywatności [1]. Również skrócenie
ścieżki klienta w rozumieniu nieopuszczania aplikacji, aby dokonać zakupu w sklepie internetowym będzie
uzależnione od zaufania użytkowników do płatności typu Facebook Pay [2] (vide: Instagram Checkout) [3].

Docierają do nas kolejne informacje o systemie zabezpieczania kont osobistych za pomocą Facebook Protect [4], jak również doniesienia
o możliwości usuwania korespondencji na WhatsAppie po upływie 24 godzin od publikacji [5]. Zuckerberg ogłosił dodatkowo, że Messenger
w trybie znikających wiadomości będzie wysyłał powiadomienia o wykonaniu zrzutu ekranu [6]. Trudno nie patrzeć na to, jako na kontynuację
trendu stawiania prywatności w absolutnym centrum uwagi.

iOS14 - trzęsienie ziemi dla reklamodawców?
Piotr Batko (PKO Bank Polski)

Z początkiem roku 2021 standard App Tracking Transparency (ATT), rozwiązanie wymuszające na
deweloperach aplikacji wysyłanie pusha z prośbą o pozwolenie na śledzenie użytkownika w aplikacjach
i witrynach innych firm oraz wykorzystywanie tych danych, wraz z nową wersją systemu operacyjnego iOS
zaczęło mieć zastosowanie i implikować zmiany. Użytkownicy, zgodnie z przewidywaniami, w większości
nie wyrażali takiej zgody [1], co skutkowało ograniczeniem możliwości targetowania oraz raportowania
w takich systemach reklamowych jak Facebook, Snapchat oraz YouTube (Google Ads) [2]. Apple [3], oprócz
wizerunku ambasadora walki o prywatność w sieci, zyskał zwiększenie udziału w systemie reklamowym
Apple Search Ads.
Rekomendacja dla marketerów:
1. Sprawdź, jak dużą grupę odwiedzających Twoją witrynę/dokonujących zakupów stanowią posiadacze systemu iOS.
2. Zweryfikuj domenę w Menedżerze firmy FB.
3. Zdefiniuj 8 eventów standardowych albo/i konwersji niestandardowych w Menedżerze zdarzeń FB w zakładce Pomiar zagregowanych
zdarzeń. Wykorzystasz je do optymalizacji kampanii konwersyjnych. Pamiętaj o tym, że kolejność ma znaczenie i na górze listy powinny
znaleźć się najbardziej priorytetowe eventy dla Twojego biznesu.
4. Możesz korzystać w optymalizacji kampanii z eventów spoza tej listy, ale pamiętaj o tym, że wtedy nie dotrzesz z komunikatem
reklamowym do użytkowników, którzy zrezygnowali ze śledzenia w systemie operacyjnym iOS14 i wyższym.

[1] Wg raportu AppsFlyer globalnie 46% użytkowników, którzy zobaczyli powiadomienie
wyrazili zgodę na śledzenie.
[2] Pierwsze analizy wpływu iOS14 na systemy reklamowe
[3] Reklama Apple’a poświęcona prywatności na iOS

Reklamowanie w erze post-iOS14
Piotr Batko (PKO Bank Polski)

W pierwszej fazie dostosowywania się systemu reklamowego Facebooka do zmian wywołanych przez iOS14 przed wyzwaniem stanęły
nie-sklepy, które były zmuszone korzystać jedynie z 8 eventów z listy w działaniach konwersyjnych. Później wstępne zasady zostały
zliberalizowane i na tę chwilę nie ma ograniczeń w zakresie wykorzystywania eventów do optymalizacji, pod warunkiem, że chcemy docierać
przynajmniej w jakimś stopniu do użytkowników z iOS.
Przed większym wyzwaniem będą musiały stanąć te firmy, w których udział klientów korzystających z systemu iOS jest większy niż średni
dla naszego regionu. Jest to również doskonały moment na przegląd naszej komunikacji, skupienie się na elemencie, który odgrywa jedną
z najważniejszych ról w końcowym sukcesie działań social media.
Rekomendacja dla marketerów:
Chcesz docierać również do tych klientów, którzy nie wyrazili zgody na śledzenie w systemie iOS? Pomyśl o wykorzystaniu sygnałów o użytkownikach, którzy nie opuścili platformy
Facebook, np. osoby, które zareagowały aktywnie na post lub reklamę czy osoby, które obejrzały 75% filmu. Często nie będą to tak kaloryczne dane jak te o użytkownikach
znajdujących się niżej w lejku zakupowym, ale warto sprawdzić ich potencjał dla naszej kampanii. Wypatruj nowych grup niestandardowych odbiorców bazujących na on app
activity.
Analogicznie pomyśl o wykorzystaniu celów reklamowych, które bazują na aktywności użytkowników w obrębie aplikacji, takich jak reklamy kontaktowe (Lead Ads), czy reklamy
kierujące do konwersacji (Click to Messenger). Zdywersyfikujesz tym samym sposób dotarcia do Twoich potencjalnych klientów.
Zmiany w systemie iOS były wyzwaniem dla efektywności Twoich działań social media? Zastanów się, jak możesz przekuć to na swoją korzyść. Przejrzyj komunikację
i wykorzystywane formaty. Pomyśl o włączeniu do działań płatnych influencer marketingu, treści organicznych, które cieszą się powodzeniem wśród Twojej społeczności, czy
wreszcie User Generated Content. Pamiętaj, że młodsze generacje (Z-ki, ale również w coraz większym stopniu millenialsi) cenią autentyczność, a komunikacja nie zawsze musi być
perfekcyjna.

1st party data i Conversion API
Piotr Batko (PKO Bank Polski)

Wiele wskazuje na to, że duże podmioty, dysponujące dużą liczbą sygnałów własnych z różnych
źródeł, będą miały przewagę nad firmami, które nie dbają o taką dywersyfikację. Co za tym idzie
łatwiej będzie odnaleźć się takim podmiotom w stale zmieniającym się środowisku reklamowym
privacy-focused.
Rozwiązaniem, które neutralizuje tendencje blokowania kodów trackingowych typu Pixel przez
przeglądarki (np. Mozilla Firefox) jest Conversion API [1] oferowane m.in. przez Facebooka oraz
TikToka. Nie jest to panaceum na zmiany wywołane przez iOS14, natomiast liczne badania
pokazują, że wykorzystywanie danych z Pixela oraz Conversion API zwiększa liczbę sygnałów do
optymalizacji oraz przyczynia się do zwiększenia skuteczności kampanii.
Rekomendacja dla marketerów:
1. Staraj się dywersyfikować liczbę sygnałów o swoich klientach, nie uzależniaj się od jednego systemu reklamowego. Wykorzystuj pozyskane w sposób zgodny z prawem dane do
zasilania kampanii reklamowych bazujących na grupach niestandardowych odbiorców (listy klientów) oraz Lookalike.
2. Nie zwlekaj z implementacją Conversion API. Największe platformy sklepowe oferują gotowe integracje, natomiast nie-sklepy mogą skorzystać z ułatwień jakie oferuje GA4
i GTM [2]. Jeśli korzystasz aktywnie z Pixela, potraktuj rozwiązanie Conversion API jako uzupełnienie działań analitycznych, nie zaś jego zastępstwo.

[1] Informacje o API konwersji
[2] Instalacja FB Conversions API poprzez GA4 i GTM

Kampanie szczególnej kategorii
Piotr Batko (PKO Bank Polski)

Facebook aktualizuje również zasady reklamowe związane z przeciwdziałaniem dyskryminacji. Obecnie nowe kampanie na poziomie kampanii
właśnie muszą być “otagowane” (jeśli tematyka reklam na to wskazuje) odpowiednio jako: Kredyt, Zatrudnienie, Nieruchomości, Tematy społeczne,
wyborcze lub polityczne [1].
Przykładowo dla kategorii Kredyt reklamy muszą być targetowane bez wyjątku do kobiet oraz mężczyzn w każdym wieku. Nie możemy korzystać
też z wykluczania grup podobnych odbiorców, co oznacza de facto brak możliwości pełnego wykluczania grup, aby ograniczyć zjawisko overlapów.
W targetowaniu nie można wykorzystywać tradycyjnych Loookalike’ów, możemy natomiast tworzyć quasi-LAL, które nazywane są Grupami
odbiorców reklamy szczególnej kategorii. Od LAL różnią się m.in. tym, że nie mogą być tworzone w oparciu o demografię typu wiek i płeć.
Rekomendacja dla marketerów:
W kampaniach oznaczonych jako kampanie szczególnej kategorii staraj się tworzyć jak najbardziej uproszczone struktury jeśli chodzi o zestawy reklam i w miarę możliwości
konsoliduj grupy. Ograniczenie wynikające z braku możliwości wykluczania grup typu LAL będzie powodowało zjawisko nakładania się grup odbiorców, a co za tym idzie,
wewnętrzną konkurencję na aukcji oraz wzrost kosztów pozyskania danej akcji. Załóż, że grupy szczególnej kategorii (Special Ad Audience) będą się charakteryzowały niższą
skutecznością. W związku z tym rozważ położenie większego nacisku na jakościowe grupy niestandardowych odbiorców.

[1] Szczególne kategorie reklamy na Facebooku

Bezpieczeństwo danych
osobowych
Meta i TikTok

Wstęp

Rafał Sobierajski (Business Factory)

W analizie tego, jakie dane pozyskują serwisy społecznościowe i jak je
wykorzystują w kontekście działań reklamowych, skupiamy się na tych
działających w ramach Meta, czyli Facebook, Instagram, Messenger i Whatsapp,
oraz na najmłodszym (i wygląda na to że najpoważniejszym) konkurencie grupy,
czyli TikToku. Dlaczego?
Przede wszystkim dlatego, że te serwisy mają najbardziej rozbudowane
mechanizmy reklamowe, panele do ich ustawiania i optymalizacji, portfolio
formatów a także różnorodność celów reklamowych. Przy możliwościach tych
dwóch gigantów możliwości pozostałych serwisów są mocno ograniczone, co
z drugiej strony wymusza ich specyfika, jak na przykład w przypadku Linkedina
i specyficznej grupy docelowej tego medium. Wreszcie, w dyskursie na temat
danych w kontekście serwisów społecznościowych też nazwy tychże portali
padają najczęściej, więc założenie, że one będą najbardziej interesujące, wydaje
się być trafne.

Bezpieczeństwo
danych osobowych
Meta

Meta - gromadzenie danych
Rafał Sobierajski (Business Factory)

Zasady dotyczące danych, jakie gromadzi Meta, zostały sformułowane jeszcze dla serwisu Facebook jako marki parasolowej, natomiast Meta
we wstępie zaznacza, że mają one również zastosowanie po zmianie struktury.
Rodzaje gromadzonych danych dzielone są na kilka kategorii:
Informacje i treści dostarczane przez samego użytkownika, czyli wszystko to, co wpisujemy w informacjach w profilach, postach, wiadomościach,
ale też metadane, czyli na przykład lokalizacja wykonania publikowanego bądź wysyłanego zdjęcia, czy to, co rejestrujemy za pomocą aparatu
używanego w ramach aplikacji. To ważne informacje, które często u osób nieświadomych wywołują zdziwienie, warto mieć ich świadomość
i szczegółowo zapoznać się z tym.
• Sieci i połączenia, czyli znajomi, zainteresowania (strony, które lubimy), grupy, do jakich należymy i intensywność naszych interakcji w tych obszarach.
• Sposób korzystania z produktów, czyli jakie funkcje są przez nas najczęściej stosowane, na co reagujemy i gdzie i z czym wchodzimy w interakcje.
• Transakcje, czyli zakupy w ramach aplikacji (na przykład w popularnych niegdyś wewnątrz facebookowych aplikacjach. Tak, Facebook pamięta, że
płaciliście za wirtualne marchewki na swoją farmę), ale też na przykład datki wpłacane na zbiórki celowe.
• To, co robią z Tobą inne osoby, wchodząc w interakcje z udostępnianymi przez Ciebie treściami, wysyłając Ci wiadomości, etc.
Zasady dotyczące danych w Meta

Meta - źródła danych
Rafał Sobierajski (Business Factory)

Oprócz rodzajów samych danych, Meta odnosi się też do urządzeń, poprzez które
użytkownik korzysta z produktów i funkcji oraz danych, jakie w tym kontekście są
gromadzone. Poza danymi samego urządzenia są to też na przykład informacje dotyczące
priorytetyzacji aplikacji Meta wobec innych, dane sieci, z jakich korzysta użytkownik, oraz,
last but not least, dane plików cookie.
Meta gromadzi także dane pochodzące od partnerów, tj. deweloperów aplikacji,
wydawców oraz reklamodawców, którzy korzystają na przykład z kodu pixela Facebooka,
API czy SDK. Czyli sadząc marchewki na farmie w ramach gry lub dokonując zakupu po
kliknięciu w reklamę na Facebooku czy Instagramie, Meta zostaje o tym poinformowana.
Szczegóły tego, jak partnerzy mogą przetwarzać dane [1] i udostępniać je platformie,
a także wykorzystanie cookie [2], regulują osobne zasady.

Zasady dotyczące danych w Meta
[1] Jak Meta współpracuje z dostawcami danych?
[2] Pliki cookie i pozostałe technologie pamięci

Meta - wykorzystanie danych
Rafał Sobierajski (Business Factory)

Tyle o informacjach, które Meta gromadzi. A co z nimi robi?
Przede wszystkim, analizując dane na temat zachowań użytkowników, tego, jak korzystają z serwisów
i usług, Meta opracowuje nowe produkty i funkcjonalności, ulepsza istniejące, aby użytkownicy
korzystali z nich łatwiej.
Ułatwia reklamodawcom docieranie z przekazem do użytkownikach w miejscach, w których
najczęściej są w ramach swoich serwisów, i w których reklama może być najskuteczniejsza.
Analizuje zachowania użytkowników, aby łatwiej wykrywać te niestandardowe, które mogą być na
przykład aktywnością fejkowych kont czy botów.

Zasady dotyczące danych w Meta

Meta - udostępnianie danych
Rafał Sobierajski (Business Factory)

No dobrze, skoro META ma dane i na różne sposoby z nich korzysta, to naturalnym jest pytanie:
czy wysyła je gdzieś dalej bądź w jakiś sposób udostępnia?
Poza oczywistymi oczywistościami, takimi jak to, że sami udostępniamy treści osobom w zależności
od funkcji (post, wiadomość w Messengerze) czy ustawienia prywatności, i tego, że np. nasze
publiczne posty na Facebooku widoczne są również dla użytkowników nie posiadających konta
w serwisie, jest to na przykład status aktywności w Messengerze czy wiadomościach Instagrama.
Aplikacje, strony i rozwiązania zintegrowane, tj. gdy na przykład używasz Facebooka do
rejestrowania się i logowania w portalach lub aplikacjach, pewne ograniczone dane również trafiają
do takiego usługodawcy. Zazwyczaj jednak są to dane dotyczące profilu publicznego użytkownika,
niemniej warto każdorazowo zapoznać się z zakresem, w jakim są udostępniane.

Zasady dotyczące danych w Meta

Meta - kontekst biznesowy
Rafał Sobierajski (Business Factory)

Ze względu na specyfikę branży, do której kierujemy ten poradnik, wyjątkowo interesujący będzie zapewne kontekst biznesowy i to, w jaki sposób
Meta korzysta z danych, które są gromadzone w tym zakresie. Dość szczegółowo opisują to podpunkty dotyczące udostępniania danych partnerom
zewnętrznym.
Oczywiście część danych dotyczących użytkowników i ich zachowań dostają osoby zarządzające wewnętrznymi funkcjonalnościami Facebooka, takimi
jak strony czy grupy, a także posiadający profile biznesowe (na Instagramie). Te dane częściowo zawierają dane personalne, siłą rzeczy.
Natomiast dane, które Meta udostępnia reklamodawcom, są w pełni zanonimizowane i dotyczą umieszczenia użytkownika w grupie odbiorców, na
przykład w zakresie płci, wieku czy zainteresowań, czyli tych zmiennych, których używa się do targetowania reklam. Dotyczy to zarówno reklamodawców,
jak i podmiotów i narzędzi, za pośrednictwem których kampanie reklamowe są realizowane, czyli na przykład agencje reklamowe i stosowane przez nich
narzędzia.
Dla porządku należy dodać, że kupując coś w sklepie marki na Facebooku, dane jako kupującego również są sprzedawcy znane.

Zasady dotyczące danych w Meta

Meta - podsumowanie
Rafał Sobierajski (Business Factory)

Dużo? Tak. Więcej, niż powszechnie wiadomo? Być może.
Należy jednak pamiętać, że są to rzeczy, na które godzimy się,
korzystając z serwisów Mety. Żadne personalne dane nie są
dostarczane reklamodawcom, a Meta bardzo skrupulatnie pilnuje
postanowień RODO oraz wszelkich innych zmian wymuszonych
przez dostawców oprogramowania, w ramach którego działają
aplikacje Mety, często ze stratą dla reklamodawców, ale
z korzyścią dla użytkowników.

Bezpieczeństwo
danych osobowych
Tik Tok

TikTok

Olga Szycht (Httpool Polska)
W jakim celu i jakie dane gromadzi i przetwarza Tiktok?
Głównym powodem, dla którego TikTok gromadzi dane o użytkownikach jest oczywiście jak najlepsze dopasowanie feedu aplikacji do potrzeb użytkownika.
Wspomniana zasada tyczy się zarówno organicznego contentu, jak i treści sponsorowanych. Zamiarem TikToka jest, by reklamy wpisywały się naturalnie
w doświadczenie z korzystania z platformy. Aby osiągnąć ten cel i wyświetlać użytkownikowi spersonalizowane reklamy, TikTok może gromadzić
i wykorzystywać wiele informacji przekazanych przez użytkownika, zbieranych automatycznie oraz z innych źródeł, najważniejsze z nich to [1]:
• Informacje zawarte w profilu: dane deklaratywne podawane podczas zakładania konta na TikToku - adres e-mail, wiek, płeć, data urodzenia etc.
• Informacje o urządzeniu i połączeniu sieciowym: TikTok może wyświetlać reklamy dostosowane np. do danej wersji systemu operacyjnego.
• Informacje o lokalizacji: na przykład, jeśli przybliżoną lokalizacją użytkownika będzie Berlin, to może on zobaczyć reklamę reklamodawcy, który chce dotrzeć
do użytkowników w Berlinie.
• Aktywność w aplikacji: TikTok może wyświetlać użytkownikom reklamy rzeczy, którymi wcześniej byli zainteresowani w oparciu o to, jakie treści (w tym
reklamy) oglądał, wyszukiwał, udostępniał i polubił albo w jaki sposób wchodził w interakcje z twórcami
• Aktywność poza aplikacją: TikTok może personalizować reklamy na podstawie danych udostępnionych przez swoich partnerów zajmujących się reklamą,
analizą i danymi. Np. marka modowa, może udostępniać dane użytkowników pochodzące z odwiedzin na ich witrynach i targetować do nich swoje reklamy
na TikToku.

Inne zagregowane dane przez TikToka to między innymi: pliki cookie, kontakty, wiadomości bezpośrednie, informacje o transakcjach płatniczych,
dane z przeprowadzonych ankiet i promocji w aplikacji.
[1] Reklamy a dane
[2] Polityka prywatności

TikTok

Olga Szycht (Httpool Polska)

Jak TikTok chroni dane użytkowników?
Tiktok deklaruje, iż dane użytkowników są przechowywane w chronionych centrach danych
w USA i Singapurze. Dane użytkowników są szyfrowane, a także nakładane są rygorystyczne
ograniczenia dotyczące dostępu pracowników do tych danych; platforma stosuje się do
lokalnych przepisów obowiązujących na obsługiwanych przez nią rynkach oraz na bieżąco
śledzi wytyczne lokalnych organów nadzorujących dane, aby mieć pewność, że jego działania
są zgodne z najlepszymi praktykami. Globalny zespół TikToka ds. bezpieczeństwa korzysta
z najnowocześniejszych technologii i wielopoziomowych systemów obronnych, które utrudniają
złośliwym podmiotom dostęp do ich systemów. TikTok regularnie współpracuje z zewnętrznymi
ekspertami w zakresie testowania swojej infrastruktury i procesów, nawiązując między innymi
współpracę z HackerOne w celu obsługi globalnego programu służącego do ujawniania błędów
i słabych punktów systemu. Platforma zachowuje informacje o użytkownikach tak długo, jak jest
to konieczne do świadczenia usług oraz do innych celów określonych w polityce prywatności
TikToka [2].

[1] Reklamy a dane
[2] Polityka prywatności

TikTok

Olga Szycht (Httpool Polska)

Jak użytkownicy mogą chronić swoje dane w ramach platformy przed
podmiotami, które chcą z nich korzystać?
TikTok oferuje jak każda z social platform funkcje kontroli prywatności, dzięki
czemu każdy może wybrać odpowiednie dla siebie ustawienia. Właściciele
kont mogą również poprosić o kopię swoich danych na TikToku. W tym
momencie dotyczy to informacji o ich profilu, aktywności i ustawieniach
aplikacji. Każdy użytkownik ma również prawo do sprzeciwu bądź
ograniczenia przetwarzania swoich danych, kontaktując się z TikTokiem
poprzez formularz dostępny na stronie.

TikTok

Olga Szycht (Httpool Polska)
Czy możliwa jest ekstrakcja danych z systemu TikToka?
TikTok udostępnia dane użytkowników kilku podmiotom:
• Szeroko pojętym usługodawcom, którzy świadczą takie usługi, jak hosting w chmurze, dostarczanie
treści, obsługa klienta i wsparcie techniczne, moderowanie treści, marketing, analityka i płatności online,
•

Partnerom integracyjnym, w celu integracji TikToka z usługami stron trzecich,

• Platformom zewnętrznym, takim jak Facebook lub Google w celu łatwiejszego logowania
i możliwość udostępniania treści na tych platformach,
•

Reklamodawcom przekazywane są zbiorcze informacje na temat skuteczności ich reklam,

• Partnerom w zakresie pomiarów i danych, którzy pomagają w dokonywaniu pomiarów dotyczących
reklam i umożliwiają reklamodawcom określić skuteczność ich reklam,
•

Grupie Spółek TikToka.

Tiktok może wykorzystywać dane użytkowników tylko wtedy, gdy ma do tego „podstawę prawną”, dlatego zawsze warto sprawdzić swoje
ustawienia prywatności w aplikacji. TikTok ma prawo również skorzystać z danych użytkowników, gdy jest to niezbędne do wykonania zadania
w interesie publicznym lub ochrony zdrowia.

Bezpieczeństwo firmy w mediach
społecznościowych
Kryzys wizerunkowy

Wstęp

Adam Kaliszewski (Solski Communications)
Mówiąc o bezpieczeństwie marki w mediach społecznościowych, musimy poszerzyć używane wyłącznie w kontekście „czystości reklamowej”
pojęcie brand safety poza to, jak postrzegane jest ono w klasycznym, digitalowo-marketingowym ujęciu [1]. W tym poradniku skupiamy się
bowiem na faktycznym bezpieczeństwie wizerunku firmy i zagrożeniach zewnętrznych i wewnętrznych, które mogą na nie wpłynąć, pośrednio
uderzając w biznes. Zachęcamy więc do spojrzenia na bezpieczeństwo wizerunku marki szerzej niż tylko na pojęcie z obszaru reklamy, a raczej
na podejście, które przyjmują eksperci od komunikacji kryzysowej – i tej online, i pojmowanej tradycyjnie (PR kryzysowy).
Kategorie zagrożeń dla marki w mediach społecznościowych:

Zewnętrzne – zewnętrzny kryzys
wizerunkowy marki/firmy/organizacji,
przeniesiony na grunt mediów
społecznościowych.
Czynnik ludzki – sytuacja kryzysowa
wynikająca z błędu ludzkiego, bezpośrednio
ze złych intencji pracownika/administratora
lub spowodowana przez niefortunną
wypowiedź
[1] „Dobre praktyki w obszarze Brand Safety”, IAB Polska, 2020

Pochodzące z SM – kryzys, który
rozpoczyna się w mediach
społecznościowych (na kanałach
własnych lub poza nimi).

Działania oddolne – szkodliwe wizerunkowo
działania organizacji i osób nastawionych
negatywnie do firmy/marki (np. kampanie
„grassroots”).

Utrata kontroli nad treścią – błędy
w komunikacji, nietrafione pomysły,
„drugie życie” treści, memy szkodliwe
dla organizacji.

Kryzys „tradycyjny” i pochodzący z social mediów

Adam Kaliszewski (Solski Communications)

Klasyczna i „podręcznikowa” sytuacja to taka, w której kryzys ze świata offline przenosi się do mediów społecznościowych.
Z perspektywy samego zarządzania mediami społecznościowymi nie ma wprawdzie różnicy, jeśli chodzi o potencjalnie zasady i stosowane
narzędzia, w stosunku do kryzysu, który rozpoczął się w samych mediach społecznościowych. Należy jednak pamiętać, że w razie jego
wystąpienia działania osób odpowiedzialnych za komunikację online powinny zawsze znaleźć się w szerszym kontekście, zgodnym z książką
kryzysową organizacji i określonymi w niej rolami i ścieżkami. Również komunikacja do zewnętrznych interesariuszy za pośrednictwem mediów
tradycyjnych i społecznościowych powinna być w 100% spójna. To samo tyczy się pierwszej fazy kryzysu, w której monitorowane są doniesienia
i nastroje, jak i kolejnych, kiedy organizacja zabiera głos, wyjaśnia zaistniałą sytuację i podejmuje działania naprawcze.
W sytuacji kryzysu biorącego początek w mediach społecznościowych, który nie przeniósł się jeszcze szeroko do mediów tradycyjnych i „offline”
(choć to coraz rzadsze w dzisiejszych czasach), większa jest dynamika sytuacji, wymagane są szybsze działania, zaś w przypadku niektórych
organizacji autonomia teamu social mediowego może być znacznie wyższa, zaś decyzje np. o odpowiadaniu, bądź nie, na formułowane zarzuty,
o ewentualnym zablokowaniu kanałów komunikacji, czy wreszcie o formie wyjaśnień lub statementów mogą być podejmowane bardziej
niezależnie. Nakłada to jednak znacznie więcej obowiązków i odpowiedzialności na osoby zarządzające kanałami społecznościowymi – nie mogą
one wówczas „zasłonić się” i scedować odpowiedzialności na bliżej niesprecyzowane osoby zajmujące się komunikacją w innych komórkach.

Oddolne protesty aktywistów i konsumentów
Adam Kaliszewski (Solski Communications)

Kampanie typu „grassroots”:
Oddolne działania organizacji aktywistycznych mogą być istotnym zagrożeniem dla firm
z praktycznie każdego sektora. W przypadku niektórych branż (energetyczna, wydobywcza,
hodowlana) działania przeciwnych im aktywistów muszą być od początku wpisane w scenariusz.
Oddolna kampania aktywistów (spontaniczna, odpowiadająca na aktualną sytuację/będąca
pokłosiem wcześniejszego kryzysu, lub stanowiąca element szerszych i długofalowych działań
digital advocacy) może jednak, z różnych powodów, spotkać praktycznie każdą organizację.
Należy wówczas pamiętać przede wszystkim o monitorowaniu sytuacji 24/7 z użyciem
profesjonalnych narzędzi i z gotowością do reagowania kryzysowego na dużą skalę, gdyż tego
typu kampanie mają zwykle charakter masowy (zachęcanie użytkowników do wpisywania
komentarzy, wystawiania niskich ocen itd.). W przypadku bardzo dużej fali wpisów/komentarzy
bezpieczniejszy dla wizerunku firmy może być czasowy brak reakcji i przeczekanie.
Rekomendacja dla marketerów:
•
•
•
•
•
•

Jeśli jeszcze nie prowadzisz szerokiego monitoringu mediów społecznościowych – zacznij natychmiast.
Spróbuj zmapować interesariuszy – organizacje, osoby i powiązania między nimi, zbadaj wcześniej prowadzone przez nich akcje, wyciągnij wnioski.
W miarę możliwości i zasobów Twojej organizacji – włącz do działań zespół public affairs i/lub prawny.
Nie zakładaj a priori, że oddolna kampania wychodzi z błędnych założeń lub jest inspirowana przez konkurencję – być może wskazane są działania naprawcze wewnątrz organizacji.
Nie musisz obowiązkowo odpowiadać na zarzuty – czasem lepszy jest jeden, zbiorczy statement lub nawet czasowe milczenie.
Traktuj protesty i bojkoty poważnie, unikaj arogancji i lekceważenia.

Utrata kontroli nad treścią
Adam Kaliszewski (Solski Communications)

Utrata kontroli nad treścią zazwyczaj prowadzi do sytuacji raczej humorystycznych i rzadziej
przeradza się w głęboki kryzys. Zdarza się, że oparty na treściach firmowych mem, niezależny
już od pierwotnego autora, staje się viralem i w dłuższej perspektywie wywiera wręcz pozytywny
efekt. Z drugiej strony tworzenie memów, przeróbek logotypów, modyfikacja kreacji reklamowych,
to narzędzia często wykorzystywane przez przeciwników danej firmy w czasie kryzysów lub
oddolnych kampanii.
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Inny aspekt utraty kontroli nad treścią to opublikowana przez firmę nieudana lub niestosowna
kreacja, która spotyka się z negatywnym oddźwiękiem i – mimo ewentualnego usunięcia
pierwotnej publikacji – jest powielana i rozpowszechniana dalej.

Rekomendacja dla marketerów:
Jeśli Twoja kreacja reklamowa, zdjęcie produktu, czy inny materiał firmowy stał się źródłem mema - obserwuj sytuację. Co do zasady nie próbuj z nimi „walczyć” i nie ścigaj ich
autorów, bo starania takie spotykają się ze spontanicznym, przekornym oddźwiękiem użytkowników sieci i często wskutek działań obronnych firmy zyskują znacznie większe
zasięgi. Działania prawne związane z internetową satyrą (nawet najniższych lotów) to ostateczność.
Jeśli mem lub inna przeróbka treści wskazuje na konkretne nieprawidłowości w funkcjonowaniu firmy - spróbuj wyciągnąć wnioski i wszcząć procedury naprawcze.
Jeśli sytuacja dotyczy Twojej niefortunnej kreacji, która spotkała się z negatywnym odbiorem, rozważ korekty w strategii komunikacji i przeprosiny.

Czynnik ludzki jako źródło kryzysu
Adam Kaliszewski (Solski Communications)

Równie niebezpieczny kryzys może zostać spowodowany przez działania nieumyślne, zaniedbania, nieostrożność lub
brak refleksji ze strony pracowników – zarówno osób odpowiedzialnych za komunikację w mediach społecznościowych,
jak i innych, obecnych w tych kanałach, pracowników (i management) firmy. Dlatego istotne są zarówno elementy kultury
technicznej (bezpieczeństwo dostępów, 2FA itd.), jak i ogólne zrozumienie ryzyk komunikacyjnych szczególnie istotnych
w mediach społecznościowych.
Rekomendacja dla marketerów – „dos and don’ts”:
Istotne elementy bezpieczeństwa komunikacyjnego organizacji:
•
spójna polityka komunikacji firmy i pracowników w mediach społecznościowych
•
precyzyjne wytyczne dot. przekazów firmy, wordingu, źródeł podawanych informacji
•
jasna struktura i role w firmie, także w zakresie komunikacji zewnętrznej (komu i co „wolno” mówić, a kto i czego nie powinien)
•
świadomość, do kogo zgłaszać zauważone sytuacje kryzysowe, istnienie i aktualizacja procedur (książki kryzysowej)
Ryzyka związane z „czynnikiem ludzkim”:
•
utrata dostępu do konta / włamanie na profil
•
lekkomyślne wpisy osób jednoznacznie identyfikowanych z firmą (nietaktowne żarty, kontrowersyjne poglądy prywatne),
szczególnie w serwisach profesjonalnych (LinkedIn) i na otwartych kontach (Twitter)
•
angażowanie się managementu i pracowników w dyskusje na tematy polityczne i światopoglądowe
•
angażowanie się pracowników w dyskusje na temat firmy i jej oferty, szczególnie w sytuacji kryzysowej
•
publiczne krytykowanie polityki firmy przez pracownika (także: ujawnianie tajemnic firmowych)
•
ujawnianie negatywnych sytuacji, nieprawidłowości, tajemnic przez byłych pracowników (także w ramach zemsty)
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Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Z branżą komunikacyjną
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społecznościowych w dyplomacji. Strateg, praktyk i trener. Po godzinach miejski bloger i gitarzysta.

Olga Szycht
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