USOC T’INFORMA
ENVIAMENT DE CORREUS ELECTRÒNICS MASIUS

1.- Que és un correu massiu?

El correu massiu és email promocional que s'envia a una gran llista de contactes
(treballadors,clients, subscriptors, etc.) amb una finalitat específica, com la promoció d'un producte
o la comunicació d'informació que pot ser o no important.

2.- Com afecta el RGPD i LOPD als corrus electrònics?

En l'actualitat moltes empreses utilitzen el correu electrònic màrqueting per aconseguir nous leads
o subscriptors. Aquesta estratègia es basa en l'enviament de newsletters i correus electrònics
comercials als usuaris que hagin acceptat rebre aquesta informació. Però, què passa amb l'entrada
en vigor de l'Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) i la Llei Orgànica de Protecció de
dades (LOPDGDD)?

Aquestes noves normatives afecten directament els requisits per manejar dades d'usuaris i enviarbutlletins informatius, promocions o ofertes a través del correu electrònic. I hi ha una paraula clau
per entendre com adaptar una newsletter a l'RGPD: consentiment. Fins ara el consentiment dels
usuaris es podia obtenir d'una forma "tàcita". Per exemple, a l'acceptar la política de privacitat (el
típic "He llegit i acceptat les polítiques de privacitat") l'usuari també estava autoritzant a que li
enviessin correus electrònics. No obstant això, ara el consentiment ha de ser explícit.

3.- Enviament de correu massiu amb còpia oculta

La informació sobre el correu electrònic es consideren dades personals, de manera que l'empresa
ha de fer tot el que estigui al seu abast per garantir la seva privacitat. No hi ha problema quan es
tracta de compartir adreces d'usuari electrònic entre persones conegudes. Però, què passa quan
cal enviar correus electrònics múltiples a persones que no es coneixen entre si? Això és freqüent
en les empreses, ja que en molts casos s'envia informació comuna per a proveïdors, clients o
prestadors de serveis. Com enviar correus massius sense revelar les adreces de correu dels
destinataris? Usant la còpia oculta o Cco.
Es a dir, si et disposes a enviar un correu electrònic amb dos o més destinataris (resulta indiferent
que la xifra de partida sigui aquesta, que arribi als 50 o diversos centenars), has de respectar la
privacitat de cada un d'ells, per tant, no has d'incloure la llista d'adreces tal qual, sinó utilitzant el
mètode de còpia oculta (CCO).

4. - L'avís de confidencialitat

Finalment, si entre les parts ha qualsevol acord de confidencialitat, hi ha un deure legal de secret
sobre la base de la informació, personal o no, continguda en un correu electrònic i, fins i tot, pel fet
que en els mateixos solen contenir o adjuntar certs elements o actius protegibles (obres, secrets
comercials, etc.), convé incloure un avís en el correu electrònic que recordi tal compromís sobre
l'ús o destí de la informació que pugui arribar a un receptor. De fet, resulta recomanable també
preveure un mitjà de contacte vàlid en cas de ser rebut o accedit seu contingut per una persona
diferent de la que anava realment destinat, amb independència de l'motiu o causa d'això. Això és
important quan, com a conseqüència d'això, es poden veure compromesos dades personals i es
produeixi un risc probable per als drets dels interessats afectats, donada les noves obligacions de
les empreses de notificar aquest tipus de bretxes o violacions de la seguretat de les dades en
temps i forma.

5.- Què és la Llista Robinson?

Bàsicament podríem definir a la Llista Robinson com una llista d'exclusió publicitària, la qual cosa
significa que les diferents empreses i companyies no poden oferir publicitat als consumidors que
s'hagin registrat en aquesta llista, evitant amb això la recepció de comunicacions comercials. Com
és d'imaginar, es converteix en una opció molt útil per evitar l'ús excessiu que moltes empreses
fan de l'enviament de publicitat, principalment en el cas de les trucades comercials, que en algun
determinat moment va arribar a convertir-se en un autèntic abús.

6.- ¿Per a què serveix la Llista Robinson?
És una opció senzilla i útil per evitar rebre publicitat d'empreses, companyies i entitats a les quals
no els hàgim donat el consentiment exprés per a això. D'aquesta manera, qualsevol empresa que
desitgi enviar publicitat personalitzada ha de consultar la Llista Robinson. En cas d'estar registrats
com a consumidors en aquesta llista, i si no els hem donat el nostre consentiment exprés per a
això, no podran fer-nos l'enviament publicitari, ni posar-se en contacte amb nosaltres per oferirnos aquest determinat servei o producte.
https://www.listarobinson.es

Normativa i recomanacions de l’ús del correo electrònic per part de la Generalitat de Catalunya
amb l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
https://apdcat.gencat.cat/web/.content/01-autoritat/normativa/documentos/2755.pdf
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