ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻫﻨﮕﻔﺖ ﮔﻮﮔﻞ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪ اﺗﻬﺎم
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻣﺒﻬﻢ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﯾﻮﻧﺲ ﻣﺮادی | ﺷﻨﺒﻪ ۳۰ ،آذر ۱۳۹۸
ﻧﻬﺎد ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ رﻗﺎﺑﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﭘﺲ از ﺑﺎزرﺳﯽ ﭼﻬﺎرﺳﺎﻟﻪ ﮔﻮﮔﻞ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻣﺒﻬﻢ و
ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ  ۱۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮد.
اﯾﻦ ﺑﺎزرﺳﯽ ﻫﺎ از زﻣﺎﻧﯽ ﺷﺮوع ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻮی  Gibmediaﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ
ﻫﺸﺪاری اﮐﺎﻧﺖ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ آﻧﻬﺎ را ﺗﻌﻠﯿﻖ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ وب ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت
ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ آب و ﻫﻮا ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ داده ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺘﯽ و ﻏﯿﺮه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﺎور

رﮔﻼﺗﻮر ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺎ ﺗﻐﺮ دﻟﺨﻮاه ﻗﻮاﻧﯿﻦ ،از ﻗﺪرت و ﺗﺴﻠﻄﺶ ﺑﺮ ﺑﺎزار ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ
ﮔﻮﮔﻞ ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ  Gibmediaﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻓﺮﯾﺒﮑﺎراﻧﻪ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ درآورده:

ﮐﺎرﺑﺮان اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ ﮐﻪ از ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺳﻮدﺟﻮﯾﺎﻧﻪ در اﻣﺎن ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻣﺎ ﻫﻢ در
ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﻗﺮار دارد Gibmedia .ﺑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان را ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ
ﺑﺮای ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﻣﺒﻬﻢ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽ ﮐﺮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ آﮔﻬﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ را ﺗﻌﻠﯿﻖ
ﮐﺮده و ﻗﯿﺪ ﺳﻮد آﻧﺮا ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ را ﮐﺎرﺑﺮان زدﯾﻢ .در ﻣﻮرد رای دادﮔﺎه ﻫﻢ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪ
ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد.

اﯾﻦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎری ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﮔﻮﮔﻞ را ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻫﺎی ﻫﻨﮕﻔﺖ ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ در ﺳﺎل  ۲۰۱۱ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ روش ﻫﺎی ﻧﺎدرﺳﺖ ﺟﻤﻊ آوری داده از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺮﯾﺖ
وﯾﻮ  ۱۰۰ﻫﺰار ﯾﻮرو ،در ﺳﺎل  ۲۰۱۴ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺗﺨﻄﯽ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ  ۱۵۰ﻫﺰار دﻻر و دو ﺳﺎل
ﺑﻌﺪ ﻫﻢ  ۱۰۰ﻫﺰار ﯾﻮرو ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ زﯾﺮ ﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﺷﺪ .ﺳﻪ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ ﻧﯿﺰ ﻏﻮل
ﺟﺴﺘﺠﻮی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت  ۱.۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﯾﻮروﯾﯽ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ای از آن
ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
اواﺳﻂ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻣﻠﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻃﺮﺣﯽ را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ
ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻓﻨﺎوری ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻪ درﺻﺪ از درآﻣﺪ ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ دوﻟﺖ ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﺪﻫﻨﺪ .دوﻟﺖ
ﺗﺮاﻣﭗ اﻣﺎ در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮح ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ »ﺣﻤﺎﻗﺖ ﻣﺎﮐﺮون« ﺑﺮای وﺿﻊ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ﺷﺮﮐﺖ
ﻫﺎی ﻓﻨﺎوری آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ را ﺑﺎ ﯾﮏ واﮐﻨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮاﻫﺪ داد .ﻇﺎﻫﺮا ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺗﻬﺪﯾﺪات
دو ﻃﺮف ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺎﻟﯿﺎت دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﺗﮑﺮار ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻫﺎی
ﮔﻮﮔﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ :ﭘﺮواز ﺑﺎ ﻓﻼیﺑﺮد ﺑﺮ ﻓﺮاز ﭘﺎرﯾﺲ در روز ﺟﺸﻦﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ
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