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Kvten ve znamení GDPR
Celý kvten se nesl v duchu strašáku GDPR. Nás i naše klienty proto ekala ada úprav e-shopu, administrace a technologie, abysme po 25. kvtnu byli
všichni takzvan "GDPR ready". Nové naízení zahaloval mrak nejasností a nejistoty, a tak jsme si na pomoc pizvali i pár (legitimních) konzultant, s
kterými jsme vše dali dohromady.
S radostí mžeme íci, že od 25. kvtna jsou naše technologie, a tím pádem i e-shopy zákazník, zcela v souladu s aktuální legislativou.

1. Zapnutí double opt-in pi odbru novinek
Co to je?
takzvané dvojité potvrzování e-mail nkdo používal už ped nástupem GDPR, i když k tomu neml legislativní dvod. Hlavním dvodem je udržování kvality
mailing listu, zabránní podvodným registracím aj. S nástupem GDPR je už dvojité potvrzení nutností.

Jak vypadalo pihlášení k newsletteru ped GDPR?
Uživatel zadal svj e-mail k odbru novinek na webu
E-mail se poslal do administrace a uživatel se stal odbratelem

Jak vypadá pihlášení k newsletteru te?
Uživatel zadá svj e-mail k odbru novinek
Následn mu pijde potvrzovací e-mail s dotazem, zda e-mail doopravdy zadal on a zda souhlasí se zpracováním os. údaj
Pokud uživatel pihlášení potvrdí stává se odbratelem novinek
Pokud ne uživatel se nikdy nezaktivuje

Ukázka ešení na Elasti.cr platform
1) Pihlášení k novinkám

2) Následný e-mail - potvrzení pihlášení, souhlas se zpracováním os. údaj

2. Vypnutí komentá a diskusí na webu
U nkterých klient jsme vypnuli veejné diskuse a komentáe. Ty obsahovaly mnohdy osobní údaje uživatel, ke kterým klient neml souhlas. K vypnutí
diskusí a komentá jsme došli po domluv s jednotlivými klienty.

3. Souhlas se zpracováním osobních údaj ped dokonením objednávky
S nástupem GDPR již není možné využívat údaje, které o zákazníkovi získáte v objednávce, pro personalisované marketingové úely (zasílání
newsletteru...), pokud vám k tomu zákazník nedá souhlas, jeho údaje využíváte výhradn pro zprostedkování služby (dodej zboží...). Nikoliv pro
marketingové sdlení.
Ped odesláním objednávky je tedy zákazník vyzván nejen k souhlasu s obchodními podmínkami, ale také k souhlasu zpracování osobních údaj.
Dležité je, že tyto položky nesmí být pedzaškrtnuté (souhlas tak musí být explicitní - od zákazníka).

Jak vypadá implementace
Odeslání objednávky - políko "Chci dostávat zajímavosti, novinky a slevy na míru"

Vysvtlení toho, co políko znamená (po kliku myší)
lidsky a marketingov vysvtleno, k emu dává zákazník souhlas
vypíchnutí benefit
text lze editovat pro konkrétní e-shop
ve vysvtlení se odkazujeme na podmínky zpracování osobních údaj na našem webu

4. Souhlas s obchodními podmínky ped dokonením objednávky
Jak jsme už zmínili v pedešlém bodu, ped odesláním objednávky je nutné dát souhlas i s obchodními podmínkami. To by nemlo být žádnou novinkou,
avšak v minulosti jsme se mohli na mnoha e-shopech setkat s typickou vtou "Odesláním objednávky souhlasíte s obchodními podmínkami".
Takové ešení nebylo ani ped GDPR správné a po nabití naízení v platnost už vbec ne. Zákazník tak musí dát výslovný souhlas s obchodními
podmínkami, jinak nelze objednávku dokonit.

Po kliknutí myší na "Obchodní podmínky"
V tooltipu (oteveném okn) se natou obchodní podmínky
neodvádí zákazníka z košíku na jinou stránku

5. Souhlas se zpracováním os. údaj pi registraci
Podobn jako u objednávky, s píchodem GDPR nemžete samotnou registraci považovat za svolení k tomu, využít údaje o uživateli k marketingovým
úelm. I proto, stejn jako u objednávky, je na konci registrace možnost dát explicitní souhlas se zpracováním os. údaj.
Pokud ho uživatel dá, máme plný souhlas s jeho údaji nakládat i pro marketingové úely, pokud ne, jeho údaje opt využíváme primárn k
zprostedkování pípadné služby.

Pouení o zpracování osobních údaj po kliku na odkaz

6. lánek o zpracování osobních údaj na webu
Podobn jako u obchodních podmínek, nyní dle platné legislativy musí provozovatel e-shopu na svém webu mít umístné podmínky zpracování
osobních údaj. Práv na tento lánek by ml mít zákazník možnost se dostat z objednávky, registrace i pi potvrzení odbru novinek.

Obsah lánku a hlavní body
Kdo je správcem dat (provozovatel e-shopu)
jaká data od uživatel (zákazník) uchováváme
práva zákazníka (možnost zmny dat, vymazání...)
jakým dalším subjektm i službám jsou data poskytována (Heureka, Google Analytics, IT firma, informaní systém)
prohlášení o tom, že data bude správce uchovávat v bezpeí

7. Zavedení SSL certifikátu u starších web - zvýšení bezpenosti
U nkolika zákazník jsme také zavedli tzv. SSL certifikát (Secure Sockets Layer). To je nekomerní otevený protokol a v souasné dob jedna z nejvíce
používaných metod pro zabezpeení datových penos v rámci internetu mezi serverem s webovou prezentací a prohlížeem (uživatelem). To, že
jsme pipojení na webové stránky zabezpeené pomocí SSL, poznáme podle adresy stránky, která obsahuje navíc písmeno „s“, nap. https://www.
seznam.cz/

8. Úprava administrace tak, aby bylo možné uživatele a jejich souhlasy spravovat
Administraci uživatel jsme upravili tak, aby byla v souladu s legislativou a zárove jste mohli s uživateli a jejich souhlasy (i zrušením souhlasu)
jednoduše pracovat.

Jak to funguje?
v menu Uživatel si mžete jednoduše vyfiltrovat uživatele, kteí mají, i nemají souhlas (viz obrázek "Má") a
pokud souhlas se zpracováním uživatel nedá (filtr "Nemá"), svítí u kolonky Souhlas se zpracováním ervený kížek

Možné scénáe
když uživatel požádá (na e-mailu...) o odebrání souhlasu, lehce mu ho odeberete jedním klikem na "
Odebrat souhlas"
v pípad, že uživatel odebere souhlas sám ve svých preferencích (teba v newsletteru), automaticky se souhlas ( ) zruší
jestliže chcete u nkterých uživatel získat souhlas se zpracováním, prost je hromadn oznaíte a kliknete na " Zaslat žádost o souhlas"

