رﮔﻮﻻﺗﻮری ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪ واﺗﺲ اپ ﺑﺎﺑﺖ ﺟﻤﻊ
آوری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮای ﻓﯿﺴﺒﻮک ﻫﺸﺪار داد -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﻦ ﺑﯿﮓزاده | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۸ ،آذر ۱۳۹۶
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻠﯽ اﻃﻼﻋﺎت و آزادی ﻫﺎی ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ  CNILﺑﻪ واﺗﺲ اپ دﺳﺘﻮر داده ﮐﻪ اﺷﺘﺮاک
ﮔﺬاری اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﺎ ﻓﯿﺴﺒﻮک را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﻦ ﻫﺸﺪار ،واﺗﺲ اپ

ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ دﺳﺘﻮر ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻣﺎه ﻓﺮﺻﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﯾﮏ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﻮد ﮐﻪ واﺗﺲ اپ ﺑﻨﺪ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺎن ﺑﺮای اﻫﺪاف ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ،اﻣﻨﯿﺘﯽ و

ﮔﺮدآوری ﻫﻮش ﺗﺠﺎری ﺑﺎ ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

 CNILﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺗﺄﺪ ﮔﺮدآوری اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮﺳﻂ واﺗﺲ اپ ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی اﻣﻨﯿﺖ ،اﻧﺠﺎم ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر ﺑﺮای

ﻫﻮش ﺗﺠﺎری را ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد  CNILواﺗﺲ اپ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮاﻧﺶ
ﻧﮕﻔﺘﻪ ﮐﻪ داده ﻫﺎی آﻧﺎن را ﺑﺮای ﻫﻮش ﺗﺠﺎری ﺟﻤﻊ آوری ﻣﯽ ﮐﺮده و ﺗﻨﻬﺎ راه ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از

اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاری داده ﻫﻢ ﭘﺎک ﮐﺮدن اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺎﻗﺾ آزادی ﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ
ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎری ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ رﮔﻮﻻﺗﻮری ﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮه ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت ﻓﯿﺴﺒﻮک
اﻋﺘﺮاض ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ دوﻟﺖ آﻟﻤﺎن ﺑﻪ ﻓﯿﺴﺒﻮک دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ ﮔﺮدآوری

اﻃﻼﻋﺎت از ﮐﺎرﺑﺮان واﺗﺲ اپ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺳﺎزد .در ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﻫﻢ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﻫﺸﺪار دوﻟﺖ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ،ﻓﯿﺴﺒﻮک ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ ﮐﻪ ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت از ﮐﺎرﺑﺮان واﺗﺲ اپ در اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﺪ.
اﻣﺎ در ﻣﺎه ﻣﯽ ﺳﺎل ﺟﺎری ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﮔﻤﺮاه ﮐﻨﻨﺪه در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه ﻣﺎﻟﮑﯿﺘﺶ ﺑﺮ
واﺗﺲ اپ ،از ﺳﻮی اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺮﯾﻤﻪ ای  122ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻری ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ .ﻏﻮل ﺷﺒﮑﻪ
ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﻗﺎدر ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن ﺣﺴﺎب ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮی
ﮐﺎرﺑﺮان واﺗﺲ اپ ﺑﺎ ﺣﺴﺎب ﻫﺎی ﻓﯿﺴﺒﻮک ﻧﯿﺴﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

