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الملخص:
إذا كان االستكشاف املباشر باعتباره إحدى صور اإلشهار اإللكتروين وسيلة تربرها حرية التجارة من
جهة ،و اختاذ الطريقة االلكترونية وسيلة له من أجل جلب أكرب عدد ممكن من الزبائن ،و من مث حتقيق أكرب رقم
أعمال بالنسبة للمورد االلكتروين ،أمر من شأنه أن ميس باحلياة اخلاصة الرقمية ملستدد االنترن ،،الي يلل
دائما طرفا ضعيفا يف مواجهة كل مورد الكتروين يستعمل الشبكة الرقمية لتسويق منتجاته مباشرة عن طريقها،
و على هيا األساس وضع املشرع اجلزائر ضمن القانون  07-18املتعلق حبماية األشداص الطبيعيني يف جمال
معاجلة املعطيات ذات الطابع الشدصي  ،ضمانات قانونية هتدف إىل محاية الشدص الي جير استكشافه و هو
الزبون من خطر انتهاك املورد االلكتروين للمعطيات الشدصية هليا الشدص يف البيئة الرقمية.
الكلمات المفتاحية:
االستكشاف املباشر-املعطيات الشدصية -املصلحة املشروعة -املوافقة املسبقة -حفظ املعطيات -االلتزا
باالعال  -حق االعتراض.
Abstract:
If direct prospecting as a form of electronic advertising is a means justified by the freedom
of trade on the one hand, and take the electronic way to attract as many costumers as possible, to
achieve the largest turnover for the electronic supplier, would affect the private digital life, on the
basis of this, the algerian legislator, under law 18-07 on the protection of phisic persons in
processing of personal data, has legal safeguards aimed at ensuring that the electronic network is
used to market directly its products, to protect the person being explored as the customer from the
risk of the electronic resource violating the person’s personal data in he digital environment.
key words
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مقدمة:
إن التطور التكنولوجي الي شهده العامل يف منتصف التسعينيات وما رافقه من تنوع يف
تنوع وكثرة املنتوجات واخلدمات ،أدى إىل التفكري يف إجياد سبل لتسهيل حصول األفراد عليها
سريعا ،فكان اخلروج من املعامالت التقليدية حتمية أفرزت االنتقال إىل املعامالت االلكترونية
باعتبارها الوسيلة احلصرية ملمارسة التجارة االلكترونية اليت قنن ،ألول مرة يف اجلزائر
مبوجب القانون  05-18الصادر يف  10ما .12018
إذا كان التغيري الي شهدته اجلزائر يف طرق التعاقد من التقليد إىل االلكتروين
املستحدث ،قد سهل على املستددمني إمكانية الشراء والتسوق يف العامل االفتراضي ،إال أنه كان
أيضا وسيلة لالستغالل من طرف املوردين االلكترونيني ومقدمي اخلدمات الستعماله يف إغراء
املستددمني مبدتلف منتجاهتم وخدماهتم اليت يروجون هلا الكترونيا قصد حتقيق رقم أعمال
كبري ،معتمدين يف ذلك طريقة اإلشهار االلكتروين ،الي غالبا ما يتدي االستكشاف املباشر
صورة له.
إن االستكشاف املباشر إذا كان وسيلة تربرها حرية التجارة من جهة ،فإن خصوصية
الوسيلة والطريقة اليت يتم هبا من جهة أخرى من شأهنا املساس حبرمة احلياة اخلاصة
الرقمية ملستدد االنترن ،،الي

يلل دائما طرفا ضعيفا يف مواجهة كل مورد الكتروين

يستعمل الشبكة الرقمية لتسويق منتجاته مباشرة عن طريقها ،ومن هيا املنطلق ارتأينا طرح
اإلشكالية اآلتية :إىل أ

مدى ميكن اعتبار اإلستكشاف املباشر إنتهاك حلق املستدد يف

اخلصوصية الرقمية ؟
لإلجابة عن هيه اإلشكالية إعتمدنا يف هيه الورقة البحثية أساسا على املنهج التحليلي
يف كل مرة يتعلق األمر بتحليل النصوص القانونية املستحدثة والناظمة هليه املسألة ،وارتأينا
تقسيم املوضوع وفقا للدطة اآلتية:
املبحث األول :مفهو االستكشاف املباشر
املطلب األول :تعريف االستكشاف املباشر
املطلب الثاين :أساس مجع املعطيات الشدصية ألغراض االستكشاف املباشر.
املبحث الثاين :ضمانات محاية الشدص املعين باالستكشاف املباشر.
املطلب األول :ضوابط االستكشاف املباشر.
املطلب الثاين :االستكشاف املباشر احمللور.
خامتة.
 -1اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ،عدد رقم  ،28املؤرخ يف  16ما .2018

- 122 -

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د .مريم يغلى – جامعة عنابة (الجزائر)

املبحث األول :مفهوم االستكشاف املباشر
إن حتديد مفهو االستكشاف املباشر يستوجب علينا التطرق اىل تعريفه ( املطلب
األول)  ،وكيا حتديد األساس القانوين الي يستند عليه باعتبار أن هيا األخري يتم عن طريق
مجع املعطيات الشدصية للشدص املعين باالستكشاف (املطلب الثاين).
املطلب األول :تعريف اإلستكشاف املباشر

لقد عرف املشرع اجلزائر "اإلستكشاف املباشر" ضمن الكلمات املفتاحية يف املادة  3من

قانون  07-18املؤرخ يف  10يونيو  2018املتعلق حبماية األشداص الطبيعيني يف جمال معاجلة
املعطيات ذات الطابع الشدصي ،1على أن ":اإلستكشاف املباشر :إرسال أ رسالة ،مهما كان،
دعامتها وطبيعتها موجهة للترويج املباشر أو غري املباشر لسلع أو خدمات أو لسمعة شدص يبيع
سلعا أو يقد خدمات".

2

إن اإلستكشاف املباشر املشار إليه أعاله ،قد نص عليه املشرع اجلزائر يف موضع آخر
وهو قانون  05-18املؤرخ يف 10ما  2018املتعلق بالتجارة اإللكترونية ،وذلك يف نص املادة 31
الواردة حت ،الفصل السابع بعنوان"اإلشهار اإللكتروين" ،وذلك عندما إستعمل مصطلح
"اإلستبيان املباشر" وهو مصطلح غري دقيق نوع ما ،بينما جاءت الترمجة الفرنسية ملصطلحي
"اإلستبيان املباشر" و"اإلستكشاف املباشر" واحدة هي" ."la prospection directe
من خالل النص امليكور أعاله يتضح أن اإلستكشاف املباشر يهدف إىل الترويج للسلع أو
اخلدمات أو حىت مسعة شدص يبيع سلع أو خدمات ،وبالتايل فهو جمموعة اإلتصاالت اليت
جتريها عادة املؤسسة باملستهلكني املرتقبني بغرض إقناعهم وتعريفهم بالسلع واخلدمات
املطروحة يف األسواق وإغرائهم بشرائها ،مستددمة يف ذلك الرسائل بغض النلر عن طبيعة
هيه األخرية.3
كما يهدف اإلستكشاف املباشر أيضا إىل احلصول على إستجابة و /أو حتقيق معاملة
وذلك لكونه صورة من صور اإلشهار اإللكتروين ،حيث يستدد تكنولوجيا املعلومات واإلتصال
لتواصل املؤسسات مع زبائنها وذلك باإلعتماد على قياس اإلستجابة أو ردة فعل الزبائن عن
طريق التكنولوجيا احلديثة ووسائلها املتاحة ،وباإلعتماد على ميزة التفاعلية اليت متنح
 -1اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ،عدد  ،34املؤرخ يف  10يونيو .2018

 -2نص املادة  3من قانون  ،07-18يقابله نص املادة  34-5من قانون الربيد واإلتصاالت اإللكترونية الفرنسي
املعدل واملتمم بتاريخ .2019/08/01
 -3أزمور رشيدة ،قرار شراء املنتوج اجل ديد بني تأثري اإلعالن والعالمة التجارية ،ميكرة ماجستري ،ختصص
تسويق ،جامعة أبوبكر بلقايد –تلمسان ،سنة  ،2011-2010ص .2
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املستهلك بأن يعرب عن حاجاته وتفصيالته خبصوص املنتوج الي يرغب باحلصول عليه أو
املواصفات اليت جيب أن يكون عليها.1
إن اإلستكشاف املباشر يتم بإرسال أ

رسالة ومهما كان نوعها ،للشدص الي

يتم

إستكشافه 2وهو الزبون احملتمل ،غري أن األهم من ذلك هو كيفية إجياد هيا األخري من طرف
املؤسسات املروجة ملنتوجاهتا أو خدماهتا ،حيث تقو هيه األخرية مبراقبة أو اعتراض أو
تفريغ أو قراءة الرسائل املتبادلة بني الزبون واملتدخل ،عن طريق الربيد االلكتروين دون
مواقفة الزبون وهو املستهلك االلكتروين ،وعادة ما يتم ذلك باستعمال برنامج الكوكيز أو برامج
التجسس ،3وغريها من التطبيقات اآللية اليت جتوب باستمرار الشبكة حبثا عن الرمز الدال
على عناوين الربيد االلكتروين.4
وعليه تؤسس قاعدة بيانات تقو بتجميع معلومات عن مستددمي اإلنترن ،عند اإلحبار
ملا يقو الزائر بتحميل صفحة اإلنترن ،،فيترك أثر مروره ،ومن هيا العبور ميكن معرفة مراكز
إهتماماته ،فاإلستكشاف يف هيه احلالة يكون بالبحث عن عالقات ال يعرف عنها شيء مسبقا،
ليلك تنطو

على اخلوض يف حبر من البيانات مثل تلك املتعلقة بتعامالت نقاط البيع

5

اإللكترونية .
املطلب الثاني :أساس مجع املعطيات الشخصية ألغراض اإلستكشاف املباشر

لقد نص املشرع يف القانون  07-18املتعلق حبماية األشداص الطبيعيني يف جمال
املعطيات ذات الطابع الشدصي ،على جمموعة من األسس القانونية اليت تبىن عليها عملية مجع
املعطيات الشدصية لألشداص اليين يتم إستكشافهم ،من أمهها املصلحة املشروعة (الفرع األول)
واملوافقة املسبقة للشدص املعين ( الفرع الثاين ).

 -1قعيد إبراهيم ،خبيت إبراهيم ،دور املزيج التروجيي اإللكتروين يف التأثري على سلوك املستهلك اجلزائر  ،جملة
الدراسات اإلقتصادية واملالية ،جامعة الواد  ،عدد  ،10جزء  ،1سنة  ،2017ص .53
 -2املادة  3من قانون  07-18امليكور سابقا

 -3حممد مخيدم ،احلماية اجلنائية للمستهلك يف عقود التجارة االلكترونية ،اطروحة دكتوراه ،القانون العا ،
جامعة تلمسان ،سنة .142 ،2017-2016

 -4بوعزة حممد محزة وبودايل حممد ،محاية املستهلك االلكتروين من خماطر الربيد الدعائي،

« le

»  ، spammingدراسة مقارنة ،جملة املنار للبحوث والدراسات القانونية والسياسية ،العدد  ،3ديسمرب ،2017
جامعة حيي فارس ،املدية ،ص.258
-5سعد غالب ياسني ،بشري عباس العالق ،الت جارة اإللكترونية ،دار املناهج للنشر والتوزيع ،األردن ،سنة  ،2009ص
.208
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الفرع األول :املصلحة املشروعة أساس اإلستكشاف املباشر

تقضي املادة  7يف فقرهتا األخرية من قانون  07-18على" :أن املعاجلة الضرورية اليت
ال تستوجب موافقة الشدص املعين تكون عندما هتدف إىل حتقيق مصلحة مشروعة من قبل
املسؤول عن املعاجلة أو املرسل إليه مع مراعاة مصلحة الشدص املعين و /أو حقوقه وحرياته
األساسية".

1

لقد إستعمل املشرع اجلزائر مصطلح "املعاجلة الضرورية" يف حني إستعمل الفرنسي
عبارة "املعاجلة املشروعة" ،وجعل هيه األخرية تتحقق إذا ما اعتربت ضرورية ،واجلدير باليكر
أن كالمها مل يبني املقصود باملصلحة املشروعة ،لكن هل "املشروعية" و"الضرورة" مصطلحان
مترادفان ؟
إن امل صلحة املشروعة هي فكرة غري ثابتة ختتلف من مكان آلخر وكيا من شدص آلخر،
فهي تعين"التوقعات املعقولة - les attentes raisonnables -للمستدد وملضمون مجع املعطيات،
وتقدر به معيار موضوعي وليس شدصي.
إن اإلستكشاف املباشر يقو دون شك على املصلحة املشروعة اليت تسمح للمؤسسة
بتطوير وكسب ثقة الزبائن ،وبالنسبة للدواص تكمن املصلحة املشروعة يف إعالمهم بالعروض
التدفيضية احملتملة وبكل جديد ،وبالتايل فأساس مجع املعطيات بغرض اإلستكشاف املباشر
يقو على أساس املصلحة املشروعة للمهين املتمثلة يف حرية مزاولة التجارة من جهة ،ومصلحة
املستهلك يف اإلستفادة من عروض جتارية من جهة أخرى.
و لقد أكد املشرعني اجلزائر والفرنسي على اعتبار املصلحة املشروعة كأساس قانوين
جلمع املعطيات ذات الطابع الشدصي ،يستوجب املوازنة بني املصاحل املشروعة للمسؤول عن
املعاجلة واملصاحل املشروعة و /أو احلريات واحلقوق األساسية للشدص املعين ،2ولقد ذهب،
حمكمة العدل لالحتاد االورويب ) (CJUEيف قرار هلا 3إىل أن معاجلة املعطيات الشدصية ميكن
أن يكون مشروعا دون رضا الشدص املعين مىت كان ضرورريا لتحقيق املصلحة املشروعة املرجوة
من طرف املسؤول عن املعاجلــــة ،بشـــــرط أن ال متس باملصاحل أو احلقوق واحلريات األساسية

 -1نص املادة  7من القانون  07-18يقابله نص املادة  6من القانون الفرنسي.
2

- Mathieu Dary et Victoria Lichet, prospection commerciale et données personnelles :le RGPD
bouleverse-t-il les pratiques ? revue Lamy, droit des affaires, n°138, juin 2018, p18.
3
- Cjue 19 octobre2016, affaire c 582/14.
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للشدص املعين ،وبالتايل فإن الدفع بفكرة املصلحة املشروعة يفترض مراعاة املصاحل ،من جهة
مصلحة مورد اخلدمات عرب االنترن ،،ومن جهة أخرى مصاحل مستعملي هيه اخلدمات.1
إن فكريت "املصلحة" و"الغاية" املنشود حتقيقها ( )la finalitéاملنصوص عليها يف املادة 7
من القانون  ،07-18مرتبطتني إرتباطا وثيقا لكنهما خمتلفني ،حيث أن الغرض هو السبب
اخلاص واهلدف أو النية أو القصد من وراء املعاجلة ،واملتمثلة يف الربح الي جتنيه املؤسسة من
املعاجلة.2
إن املصلحة جيب أن تتضمن مصطلحات واضحة مبا فيه الكفاية إلمكانية تطبيق معيار
املوازنة بينها وبني احلقوق األساسية للشدص املعين ،وختتلف طبيعة املصلحة باختالف
احلاالت ،فبالنسبة للمؤسسة تكون املصلحة إقتصادية وتتمثل يف اإلطالع قدر اإلمكان عن
الزبائن احملتملني من أجل توجيه اإلشهار حول السلع واخلدمات املتوفرة لديها.
جيب أن تكون املصلحة على الوجه امليكور سابقا مشروعة حىت ميكن املوازنة املنصوص
عليها يف املادة  7فقرة أخرية من قانون  ،07-18وتكون مشروعة مىت كان ،مقبولة يف نلر
القانون ،3acceptable au regard du droit -أ

عندما تستجيب للنشاطات احلالية واملزايا

املنتلرة من طرف الشدص املعين ،وبالتايل تكون مفيدة هليا األخري.
الفرع الثاني :املوافقة املسبقة للشخص املعين باإلستكشاف

تنص املادة  7من قانون – 07-18امليكور سابقا -على أنه" :ال ميكن القيا مبعاجلة
املعطيات ذات الطابع الشدصي إال باملوافقة الصرحية للشدص املعين".
لقد ورد هيا النص يف الباب الثاين املتضمن "املبادئ األساسية حلماية املعطيات ذات
الطابع الشدصي" ،وحت ،الفصل األول بعنوان " املوافقة املسبقة ونوعية املعطيات ".
إن املشرع اجلزائر يستعمل يف النص العريب مصطلح "موافقة" ونفس املصطلح املستعمل
يف صياغة عنوان الفصل واملترجم إىل الفرنسية ب " ،"l’accordيف حني يستعمل النص الفرنسي
للمادة  7من قانون  07-18مصطلح " ،"le consentementأ "الرضا" ،ويبدو أن مشرعنا يعترب
كل من املوافقة والرضا مصطلحني مترادفني ،ويلهر ذلك عندما عرف "موافقة الشدص املعين"
يف املادة  3من قانون  07-18على أهنا " :كل تعبري عن اإلرادة املميزة يقبل مبوجبه الشدص
1

- Géraldine Péronne, données à caractère personnel, l’adresse IP est bien une donnée à caractère
personnel, droit de la propriété intellectuelle et du numérique, Dalloz, n°2, février 2017, p5.
2
-Groupe de travail « article 29 » sur la protection des données , avis 06/2014 sur la notion
d’intérêt poursuivi par le responsable du traitement des données au sens de l’article 7 de la
directive 95/46/CE.
3
- Avis 06/2014 sur la notion d’intérêt poursuivi par le responsable du traitement des données au
sens de l’article 7 de la directive 95/46/CE , op.cit, p 28.

- 126 -

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د .مريم يغلى – جامعة عنابة (الجزائر)

املعين أو ممثله الشرعي معاجلة املعطيات الشدصية املتعلقة به بطريقة يدوية أو إلكترونية"،
ويبدو أيضا أن املوافقة املسبقة تعترب مبثابة ضمانة أساسية حلماية املعطيات الشدصية
للشدص الي

جير

استكشافه ،وهو األمر الي

دفع باملشرع اىل إقحامه ضمن مبادئ

مشروعية املعاجلة.1
كما أكد املشرع على شرط املوافقة املسبقة أيضا يف القانون  05-18املتعلق التجارة
اإللكترونية وذلك عندما نص" :ينبغي للمورد اإللكتروين الي يقو جبمع ملعطيات ذات الطابع
الشدصي...
2

احلصول على موافقة املستهلكني اإللكترونيني قبل مجع البيانات" .مل حيدد املشرع اجلزائر يف النص امليكور أعاله طريقة التعبري عن اإلرادة أو كيفية
املوافقة ،ما عدا اإلشارة إىل ضرورة أن تكون "صرحية" ،وميكن إثبات ذلك بعدة طرق ،سواء
عرب التعبري الكتايب ،أو القيا بعمل معني ،وذلك حبسب اللروف ،فبعض مزود

ومورد

اخلدمات يطلبون من املستدد الضغط على زر "أنا موافق" ،ليعرب عن موافقته على عدد من
الشروط واألحكا  ،بينما يعترب البعض اآلخر جمرد إستددا املوقع أو التطبيق مبثابة املوافقة
على أحكا وشروط خفية منصوص عليها يف مكان ما من املوقع.3
إن التعبري عن اإلرادة على النحو السابق من شأنه أن يؤد إىل التجهيز املسبق للعقد،
الي عادة ما يتم عن طريق اإلستمارات اإللكترونية ترسل لألشداص يف ظروف سريعة مما
يؤد إىل خطر عد قراءة الشروط القانونية ،4وحتسبا ليلك أجاز املشرع اجلزائر للشدص
املعين أن يتراجع عن موافقته على معاجلة معطياته الشدصية.5
غري أنه قد حيدث وأن يرفض الشدص املعين اإلستكشاف ،أو يوافق مث يتراجع لسبب ما،
وحتسبا ليلك أوجب املشرع يف قانون  05-18على املورد اإللكتروين أن يضع منلومة إلكترونية
يسمح من خالهلا لكل شدص بالتعبري عن رغبته يف عد تلقي أ

إشعار منه عن طريق

اإلتصاالت اإللكترونية ،دون مصاريف أو مربرات.
1

- Michel Gentot, la protection des données personnelles à la croisée des chemins, groupe d’ étude
société d’ information et vie privée, p31, article publié sur www.asmp.fr. site visité le 10/02/2019 à
21h00

 -2املادة  26فقرة  2قانون  05-18املتعلق بالتجارة اإللكترونية.

 -3مىن األشقر جبور ،حممود جبور ،البيانات الشدصية والقوانني العربية اهلم األمين وحقوق األفراد ،املركز
العريب للبحوث القانونية والقضائية ،جامعة الدول العربية ،الطبعة  ،1بريوت ،سنة  ،2018ص .145
4

-MICHEL BOUTROS ; le droit du commerce électronique ; une approche de la protection du
cyber consommateur, thèse de doctorat en droit privé, université de grenoble, 2014, p 220.
 -5املادة  7فقرة  3من قانون .07-18
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و حرصا على محاية الشدص املعين باإلستكشاف املباشر ،عندما يكتسب هيا الشدص
صفة املستهلك اإللكتروين ،الي يعترب طرفا ضعيفا يف جمال التجارة اإللكترونية أوجب املشرع
على املورد اإللكتروين الي يتلقى رفضا لإلستكشاف من املستهلك اإللكتروين عرب املنلومة
اإللكترونية ،أن يسلم للمستهلك وصل إستال عن طريق اإلتصاالت اإللكترونية تدل على
تسجيل طلبه وأخيه بعني اإلعتبار ،وكيا إختاذ التدابري الالزمة لتلبية رغبته يف غضون 24
ساعة ،1غري أن املالحظ هنا هو سكوت املشرع عن بداية سريان فترة  24ساعة ،لكن األرجح أهنا
تسر

من حللة تسليم وصل اإلستال  ،كما حدد أيضا اإلستثناءات اليت ترد على شرط
2

املوافقة املسبقة ملعاجلة املعطيات وحصرهتا يف ستة حاالت .
غري أنه وبالرجوع إىل املادة  37من القانون  07 – 18اليت توجب كقاعدة احلصول على
املوافقة املسبقة للشدص الي يتم إستكشافه مباشرة عن طريق الربيد اإللكتروين ،يف حني
بين ،احلاالت اليت جيوز أن يتم فيها كإستثناء يف الفقرة  2من نفس املادة ،حيث نص ،على أنه:
"...غري أنه يرخص باإلستكشاف املباشر عن طريق الربيد اإللكتروين ،إذا ما طلب ،البيانات
مباشرة من املرسل إليه ،وفقا ألحكا هيا القانون ،مبناسبة بيع أو تقدمي خدمات ،إذا كان
اإلستكشاف املباشر خيص منتجات أو خدمات مشاهبة يقدمها نفس الشدص الطبيعي أو املعنو ،
وتبني للمرسل إليه بشكل صريح ال يشوبه لبس إمكانية اإلعتراض دون مصاريف ،بإستثناء
التكلفة املرتبطة بإرسال الرفض ،على إستعمال بياناته وق ،مجع هيه األخرية وكلما وجه إليه
بريد إلكتروين ألجل اإلستكشاف ".
من خالل هيا النص يتبني أن املشرع أورد إستثناءات على حصول املسؤول عن املعاجلة
على املوافقة املسبقة للشدص املعين قبل االستكشاف املباشر وهي:
أوال  -تعلق اإلستكشاف مبنتوجات أو خدمات مماثلة:
إذا كان الشدص املعين زبون سابق للمؤسسة فإن هيه األخرية عند قيامها باإلستكشاف،
ليس ،ملزمة باحلصول على املوافقة املسبقة من املعين باألمر على مجع معطياته الشدصية ،إذا
كان اإلستكشاف يتعلق بسلع أو خدمات مماثلة ،أ منتوجات أو خدمات كان من املعقول إنتلار
تلقي إستكشاف مباشر بشأهنا من طرف البائع أو مقد اخلدمة الي يقو جبمع املعطيات،3
وكمثال على ذلك قيا شدص بطلب كتاب من موقع إلكتروين يقترح منتوجات وخدمات ثقافية
 -1املادة  32فقرة  1من قانون .05-18
 -2الفقرة  2من املادة  32من قانون  05-18املتعلق بالتجارة االلكترونية.

 -3كوثر سعيد عدنان خالد ،محاية املستهلك اإللكتروين ،دار اجلامعة اجلديدة ،اإلسكندرية ،سنة  ،2012ص
.219
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متنوعة ،يف هيه احلالة الشدص املعين سينتلر (يتوقع) تلقي إستكشاف جتار حول مجيع
املنتجات واخلدمات الثقافية املقترحة عادة من املؤسسة.1
يبدو أن هيا اإلستثناء هو تطبيق لنص املادة  7فقرة  3 – 5من القانون  07 – 18اليت
تنص على أن ":غري أن موافقة الشدص املعين ال تكون واجبة إذا كان ،املعاجلة ضرورية:
 لتنفيي عقد يكون الشدص املعين طرفا فيه أو لتنفيي إجراءات سابقة للعقد إختيتبناء على طلبه ".
إن اإلستثناء امليكور سابقا يترك جماال لبعض التفسريات ،حيث أن اللجنة الوطنية
للمعلوماتية واحلريات بفرنسا ترى بأن هيا اإلستثناء حمدد بطرق خمتلفة وجيب أن يفسر
بطريقة ضيقة (املعىن الضيق) ،وذلك للمربرات اآلتية:
 -1هيا اإلستثناء يقتصر فقط على الزبائن املنصوص عليهم يف النص السابق ،فضال عن أن
الرسائل اإللكترونية ال ميكن إرساهلا إال للزبائن اليين مت احلصول على معطياهتم
اإللكترونية املتعلقة بالربيد اإللكتروين يف إطار بيع منتوج أو خدمة ،حيث يتضمن هيا
التوجيه مثال معلومات حول مربرات مجع املعطيات ،مبدأ الغاية( اإلستعمال املالئم واملعاجلة
الزنيهة ).
 -2وحده الشدص الطبيعي أو املعنو الي قا باجلمع املعطيات ميكنه إرسال رسائل إلكترونية
بغرض اإلستكشاف املباشر.

2

 -3يقتصر اإلستثناء على تسويق املنتجات واخلدمات املماثلة ( ،)analoguesوترى جمموعة
العمل) (G29التابعة للجنة الوطنية للمعلوماتية واحلريات الفرنسية  CNILأن صفة املماثلة
أ التشابه ميكن تقديرها من وجهة نلر موضوعية للمرسل إليه ( التوقعات املعقولة ) بدال
من وجهة نلر املرسل.3
و جتدر اإلشارة هنا إىل أن هيا اإلستثناء يستوجب إعال املرسل إليه بأن عنوانه
اإللكتروين سيستعمل ألغراض اإلستكشاف املباشر.4

1

-L’union Française du marketing direct, charte de l’e-mailing, code relatif à l’utilisation de
coordonnées électroniques à des fins de prospection directe, p 5.
2
-Directive 95/46/ce d parlement européen et du conseil, du 24 octobre1995, relative à la
prospection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à
la libre circulation de ces données, jo. L281.23.11.1995, p31.
3
-STEFANO RODOTO, AVIS 5 2004 portant sur les communications de prospection directe non
sollicitées selon l’article 13 de la directive 2002 58 CE, Bruxelles , 2004, p10.

 -4املادة  32من قانون .08-17
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ثانيا  -االستكشاف املباشر بالربيد يف العنوان املهين لشخص طبيعي:
هيا اإلستثناء غري وارد يف القانون اجلزائر  ،لكن أقرته اللجنة الوطنية للمعلوماتية
واحلريات الفرنسية ،حيث أجازت أن يتم اإلستكشاف ألشداص طبيعيني بالربيد اإللكتروين يف
عنواهنم اإللكتروين املهين دون موافقتهم املسبقة ،وهيا إذا كان ،الرسالة املوجهة إليهم حبكم
الوظيفة اليت ميارسوهنا يف إطار خاص أو عا واليت منحتهم هيا العنوان.
املبحث الثاني :ضمانات محاية الشخص املعين باالستكشاف املباشر
لقد أقر املشرع اجلزائر ضمانات تضفي املشروعية على اإلستكشاف املباشر وتضمن من
مث محاية ملعطيات الشدصية وحقوق وحريات األفراد وذلك عندما أطر عملية االستكشاف
املباشر بضوابط معينة (املطلب األول) وحدد احلاالت اليت يكون فيها اإلستكشاف املباشر
حملورا (املطلب الثاين).
املطلب األول :ضوابط االستكشاف املباشر.
لقد اهتم املشرع اجلزائر حبماية الشدص الطبيعي يف مواجهة االستكشاف املباشر،
ويلهر ذلك من خالل سن الشروط اليت ينبغي على املسؤول عن املعاجلة عموما ،واملؤسسات
التجارية خصوصا احترامها لضمان مشروعية االستكشاف ،ويتعلق األمر أساسا باحترا مدة
حفظ املعطيات الشدصية (الفرع األول) ،وااللتزا باإلعال وحق االعتراض (الفرع الثاين).
الفرع األول :مدة حفظ املعطيات
لقد نص املشرع اجلزائر على ضرورة أن تكون املعطيات الشدصية حمفوظة بشكل
يسمح بالتعرف على األشداص املعنيني خالل مدة ال تتجاوز املدة الالزمة إلجناز األغراض اليت
من أجلها مت مجعها ومعاجلتها ،1كما أوجب أن يتضمن التصريح املسبق الي متنحه السلطة
الوطنية للمسؤول باملعاجلة "مدة حفظ املعطيات ".2
تعترب مسألة مدة احلفظ من املسائل املعقدة ويف نفس الوق ،اليت يتعني على املؤسسات
إحترام ها ،ويالحظ أيضا أن املشرع مل حيددها مبدة معينة وجعلها مرتبطة بإجناز أو حتقيق
الغرض الي مت من أجله اجلمع ،الي خيتلف حسب الغرض ،حيث يتم حموها أو اتالفها أو أو
تشفريها أو ارشفتها عند حتقيقة.3

 -1املادة  9فقرة هـ من قانون .07-18
 -2املادة  14فقرة  6من القانون .07-18

 -3مىن األشقر جبور ،حممود جبور ،املرجع السابق ،ص .125
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ولقد نص املشرع اجلزائر يف املادة  26فقرة  5من قانون  05-18املتعلق بالتجارة
اإللكترونية على أنه يتم حتديد كيفيات ختزين املعطيات ذات الطابع الشدصي وتأمينها وفقا
للتشريع والتنليم املعمول هبما ،مع االشارة اىل أن النصوص التنليمية املتعلقة هبيه املسألة مل
تصدر بعد.
أما املشرع الفرنسي فلقد أوجب أن تكون مدة احلفظ "حمددة قدر اإلمكان" ،وبالتايل
يرجع لكل دولة من دول اإلحتاد األورويب حتديد املدة املتعلقة حبفظ املعطيات الشدصية ،غري
أن اللجنة الوطنية للمعلوماتية واحلريات  CNILقد حددت املدة اخلاصة حبفظ بعض املعطيات
الشدص ية ،حيث جعل ،مدة حفظ املعطيات الشدصية للزبون عندما يتعلق األمر باإلستكشاف
املباشر حمددة ب 3سنوات تسر من هناية العالقة التجارية ،أ إحتساهبا يف عملية الشراء من
تاريخ إنقضاء الضمان أو أجل عقد تقدمي اخلدمات.
أما بالنسبة للمعطيات املتعلقة بإستكشاف الشدص املعين غري الزبون ،فيمكن حفلها ملدة
ثالث سنوات بداية من تاريخ مجعها من طرف املسؤول عن املعاجلة أو من تاريخ آخر إتصال
بالشدص املعين باإلستكشاف ،مثال طلب وثيقة أو النقر على رابط ،1وجتدر اإلشارة هنا إىل أن
مدة ثالث سنوات احملددة من طرف اللجنة الوطنية للمعلوماتية واحلريات ليس ،ملزمة أو آمرة،
إذ ميكن للمسؤول عن املعاجلة إذا أراد اإلحتفاظ باملعطيات الشدصية ملدة أطول للشدص املعين
أن يثب ،أهنا ضرورية ،ويعد تعديل مدة حفظ املعطيات الشدصية املرتكز األساسي للحق يف
احملو الي ميهد بدوره إىل اقرار احلق يف النسيان عرب حمو البيانات الشدصية يف القواعد
األوروبية احلديثة حلماية املعطيات الشدصية.2
الفرع الثاني :االلتزام باإلعالم واحلق يف اإلعرتاض
لقد إهتم املشرع اجلزائر بتنليم مسألة إعال الشدص املعين باإلستكشاف حيث نص،
املادة  32من قانون  07 – 18على حق الشدص الي يتم مجع معطيات الشدصية ألغراض
االستكشاف ،يف اإلعال حيث نص ،على أنه" :ما مل يكن على علم مسبق هبا ،جيب على املسؤول
عن املعاجلة أو من ميثله إعال مسبق وبصفة صرحية ودون لبس ،كل شدص يتم اإلتصال به
قصد جتميع معطياته ذات الطابع الشدصي ،بالعناصر اآلتية:
 هوية املسؤول عن املعاجلة وعند اإلقتضاء هوية ممثله. أغراض املعاجلة."...1

-la norme simlifiée -048 concernant les traitements automatisés de données à caractère personnel
relatifs à la gestion de clients et prospects. http ://cnil.frwww.cnil.fr.

 - 2مىن األشقر جبور ،حممود جبور ،املرجع السابق ،ص .126
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كما أكد املشرع على حق الشدص املعين باإلعال  ،وذلك عندما يتم اإلستكشاف املباشر
وفقا لألوضاع املنصوص عليها يف املادة  2/37من قانون  ،07-18حيث أجاز اإلستكشاف دون
احلصول على املوافقة املسبقة للشدص املعين ،لكنه أوجب يف املقابل على املسؤول عن املعاجلة أن
يعلم الشدص الي جير إستكشافه ،حيث يرد اإللتزا باإلعال على عملية مجع املعطيات يف
حد ذاهتا ،وعلى بيانات متكن من معرفة هوية الشدص الي أوصل ،لفائدته الرسائل.1
من خالل ما تقد يتضح أن املعطيات الشدصية ال ميكن أن تستعمل لغرض اإلستكشاف
إال إذا مت إعال الشدص املعين من طرف املسؤول عن املعاجلة ،ولقد حددت املادة  32شروط
اإلعال بأن يكون صرحيا وواضحا وأن يرد على هوية املسؤول على املعاجلة وكيا أغراض
املعاجلة.
ويبدو أن ت قرير سالف اإللتزا يهدف لضمان معاجلة عادلة وشفافة ،ومن جهة أخرى
حسب رأينا إلعطاء الشدص املعين فرصة اإلعتراض على اإلستكشاف ،حيث أن حق اإلعتراض
مرتبط بعلم الشدص املعين بأنه سيتم مجع معطياته ومعاجلتها ألغراض اإلستكشاف ،إذ جيوز
للشدص املعين أن يعترض ألسباب مشروعة على معاجلة معطياته ذات الطابع الشدصي ،وله
احلق يف اإلعتراض على إستعمال معطياته الشدصية ألغراض دعائية وال سيما التجارية منها،
من طرف املسؤول احلايل عن املعاجلة أو مسؤول عن معاجلة الحقة.2
و لقد نص املشرع على إعفاء املسؤول عن املعاجلة من إعال الشدص املعين يف حالة
معينة وهي:
 -1املعاجلة ألغراض إحصائية أو تارخيية أو علمية.
 -2تطبيق لنص قانوين.
3

 -3املعاجلة ألغراض صحفية أو فنية أو أدبية .
املطلب الثاني :اإلستكشاف املباشر احملظور
لقد نص املشرع اجلزائر على شروط اإلستكشاف املباشر على النحو املبني سلفا –و
ضمانا إلحترا الضوابط اليت خيضع هلا والكفيلة حبماية الشدص املعين الي يتم مجع
معطياته الشدصية ألغراض اإلستكشاف من كل خرق ،سن العقوبات املقررة هلا ،وعليه سنتطرق
إىل جرائم االستكشاف املباشر الواردة يف قانون التجارة االلكتــــرونيـة ( 05-18الفرع األول)،

 -1املادة  37فقرة  5-4من قانون .07-18
 -2املادة  36من قانون .07-18
 -3املادة  33من قانون .07-18
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و إىل جرائم االستكشاف املباشر الواردة يف قانون محاية املعطيات الشدصية للشدصي
الطبيعي( 07-18الفرع الثاين).
الفرع األول :جرائم اإلستكشاف املباشر الواردة يف قانون التجارة اإللكرتونية 05-18

لقد نص املشرع اجلزائر يف املادة  40من القانون  07- 18املتعلق بالتجارة اإللكترونية
على عقوبة الغرامة من  50.000دج إىل  500.000دج لكل من خيالف أحكا املواد – 31 – 30
 34 – 32من هيا القانون ،وذلك دون اإلخالل حبقوق الضحايا يف التعويض.
فمن خالل النص املشار اليه سابقا يتضح أن األمر يتعلق جبنحة ،تضاعف العقوبة
املقررة هلا يف حالة العود ،1وبالرجوع إىل النصني اليين أحال ،إليهما املادة  40ومها املادتني
 31و ،32جند أن األمر يتعلق جبرميتني على النحو اآليت:
أوال  -جرمية اإلستكشاف املباشر دون املوافقة املسبقة للمستهلك اإللكرتوني:
هيه اجلرمية تقو على االخالل بنلا  OPT-inأو ما يعرف بنلا الرضا املسبق من
طرف املستهلك اإللكتروين ،2ومبفهو املدالفة حلر املرسل وهو املورد االلكتروين وفقا هليا
القانون القيا باإلستكشاف املباشر إال إذا أعطى املرسل إليه وهو املستهلك االلكتروين املوافقة
املسبقة ،وذلك موازنة بني إحترا مبدأ حرية التجارة ومحاية املعطيات الشدصية للمستهلك
اإللكتروين.3
ثانيا  -جرمية اإلخالل باحلماية التقنية للمستهلك اإللكرتوني:
يقصد باحلماية التقنية وضع املورد ملنلومة إلكترونية تسمح للمستهلك اإللكتروين
بالتعبري عن رغبته يف عد تلقي إشهار عن طريق اإلتصاالت اإللكترونية ،وهيا ما يعرف بنلا
الـ  ،4opt-outومن مث فإن إخالل املورد بوضع املنلومة اإللكترونية حت ،تصرف املستهلك قصد
متكينه من ممارسة حقه يف اإلعتراض ،يعد جرمية وفقا لنص املادة  40من قانون التجارة
اإللكترونية.
ويعد جمر أيضا عد إحترا املورد اإللكتروين رغبة املستهلك اإللكتروين يف تلقيه
اإلشهار اإللكتروين وذلك حىت إذا وفر له املنلومة اإللكترونية.
 -1تضاعف قيمة الغرامة لتصبح من  100.000دج إىل  10000.000دج وذلك وفقا للمادة  48من قانون -18
.07
 -2مخيدم حممد ،املرجع السابق ،ص.89
 -3جفايل حسني ،دلول الطاهر ،احلماية اجلنائية للمستهلك من اإلشهار التجار اإللكتروين غري املرغوب فيه يف
التشريع اجلزائر  ،اجمللة األكادميية للبحوث القانونية والسياسية ،العدد الرابع ،اجمللد  ،2كلية احلقوق والعلو
السياسية ،جامعة عمار ثليجي ،األغواط ،ص.528
 -4مخيدم حممد ،املرجع السابق ،ص .91
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و ما جتدر اإلشارة إليه هو أن اجلرائم امليكورة سابقا ال تتطلب الركن املعنو حبيث
يكفي توفر الركن املاد للجرمية ،اليت تقو إما إلرتكاب خطأ عمد يف صورة سوء النية
إلرتكاب فعل غري عمد جملرد إمهال بسيط أو عد احليطة ،1اليت تترتب عن عد احلصول
على موافقة املستهلك املسبقة بغرض اإلستكشاف املباشر أو عد متكينه من اإلعتراض على
اإلستكشاف املباشر.
الفرع الثاني :جرائم اإلستكشاف املباشر الواردة يف قانون محاية املعطيات الشخصية للشخصي الطبيعي

نص قانون  07- 18على جمموعة من اجلرائم يف هيا اجملال وهي:
أوال  -جرمية املعاجلة دون املوافقة املسبقة الصرحة:

هيه اجلرمية منصوص عليها يف املادة  55من قانون  07- 18ويعاقب عليها باحلبس من

سنة إىل  3سنوات ،وبغرامة  100.000دج إىل  300.000دج ،ونفس العقوبة جلرمية املعاجلة
اليت هتدف لإلشهار التجار رغم إعتراض الشدص املعين.
ثانيا  -جرمية مجع معطيات بطريقة تدليسية أو غري نزيهة أو غري مشروعة:

هية اجلرمية منصوص عليها يف املادة  59من قانون  ،07 – 18املعاقب عليها بغرامة من

 100.000دج إىل  300.000دج واحلبس من سنة إىل 3سنوات.
ثالثا  -جرمية اإلحتفاظ بالبيانات بعد املدة املنصوص عليها قانونا:

و هي اجلرمية املنصوص عليها يف املادة  2 / 65من قانون  ،07 – 18واملعاقب عليها

بغرامة من  200.000دج إىل  500.000دج ،وذلك دون اإلخالل بالعقوبات األشد املنصوص
عليها يف هيا القانون.
رابعا  -خمالفة باإللتزام باإلعالم:
هيه املدالفة أدرجها املشرع ضمن اإلجراءات اإلدارية وليس اجلزائية ،حيث تصدر
السلطة الوطنية غرامة قدرها  500.000دج ضد املسؤول عن املعاجلة الي

خيل بإعال

الشدص املعين ،وذلك دون اإلخالل العقوبات اجلزائية اليت تطبق يف حالة العود املنصوص
عليها يف املادة  64من قانون  07 – 18اليت جتر أيضا اإلخالل باإللتزا باإلعال من خالل
تقرير عقوبة احلبس من شهرين إىل سنتني وغرامة من  20.000دج إىل  200.000دج أو
بإحدى هاتني العقوبتني.

 -1روسطم عطية موسى نور ،احلماية اجلنائية للمستهلك من الغش يف جمال املعامالت التجارية ،دار املطبوعات
اجلامعية ،اإلسكندرية ،مصر  ،2014ص .260
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خامتة:
من خالل الورقة البحثية املوسومة ب" :االستكشاف املباشر بني املشروعية وانتهاك
احلق يف اخلصوصية الرقمية" ،نستنتج أن:
 االستكشاف املباشر باعتباره صورة من صور اإلشهار االلكتروين ،يعد كقاعدة وسيلةمشروعة للترويج االلكتروين للمنتجات واخلدمات إذا ما مت وفقا لشروط وضوابط معينة نلمها
املشرع ضمن قانون  07-18املتعلق حبماية األشداص الطبيعيني يف جمال معاجلة املعطيات ذات
الطابع الشدصي ،ونلمها بقواعد ذات طبيعة آمرة وذلك نلرا الرتباطها الوثيق حبقوق
وحريات األفراد.
 أن االستكشاف املباشر يصبح جمر وينتهك حرمة احلياة اخلاصة لألفراد يف البيئةالرقمية ،مبجرد اإلخالل بالضوابط القانونية اليت سطرت له ،وحتسبا ليلك نلم املشرع
اجلزائر خمتلف اجلرائم املتصلة به ،وقرر هلا عقوبات خمتلفة حسب نوع اجلرمية ،حيث
تتراوح بني غرامات مالية معتربة واحلبس.
 أن التنليم التشريعي ملسألة االستكشاف املباشر ،يشوبه تارة نوع من الغموض وتارةأخرى فراغ تشريعي يتعني على املشرع مراعاته مستقبال ،ونقترح مايلي:
 تبيان املشرع موقفه من االستكشاف املوجه لألشداص املعنوية اخلاصة. ضرورة االفراج عن النصوص التنليمية املكملة للنصوص التشريعية املتعلقةباالستكشاف املباشر.
 تقنني االستكشاف املباشر الي يتم يف العنوان املهين لشدص طبيعي. حتديد مدة حفظ املعطيات الشدصية اليت يتم مجعها ألغراض اإلستكشاف املباشربصفة دقيقة.
 إستعمال املشرع عبارات أدق من "املعاجلة الضرورية"" ،املصلحة املشروعة" ،ألهناعبارات فضفاضة وأفكار مرنة ،وتبيان املعايري اليت حتكمهما.
قائمة املصادر واملراجع:
أوال  /قائمة املصادر:
القوانني:
 -باللغة العربية:

 القانون رقم  05-18املؤرخ يف  10ما  ،2018ج ر عدد  ،28املؤرخ يف  16ما .2018 القانون رقم  07-18املؤرخ يف  10يونيو  2018املتعلق حبماية األشداص الطبيعيني يف جمال معاجلة املعطياتذات الطابع الشدصي،ج ر عدد  ،34املؤرخ يف  10يونيو .2018
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 باللغة الفرنسية:-Directive 95/46/ce d parlement européen et du conseil, du 24 octobre1995, relative à la
prospection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à
la libre circulation de ces données, jo. L281.23.11.1995.
-Code des postes et des communications français, modifié le 01/08/2019.
-La loi du 6janvier1978 sur l’informatique et liberté.

ثانيا  /قائمة املراجع:
أ -الكتب:
 روسطم عطية موسى نور ،احلماية اجلنائية للمستهلك من الغش يف جمال املعامالت التجارية ،دار املطبوعاتاجلامعية ،اإلسكندرية ،مصر .2014
 سعد غالب ياسني ،بشري عباس العالق ،التجارة اإللكترونية ،دار املناهج للنشر والتوزيع ،األردن ،سنة .2009 مىن األشقر جبور ،حممود جبور ،البيانات الشدصية والقوانني العربية اهلم األمين وحقوق األفراد ،املركزالعريب للبحوث القانونية والقضائية ،جامعة الدول العربية ،الطبعة  ،1بريوت ،سنة .2018
 كوثر سعيد عدنان خالد ،محاية املستهلك اإللكتروين ،دار اجلامعة اجلديدة ،اإلسكندرية ،سنة .2012ب -الرسائل اجلامعية:
 باللغة العربية: أزمور رشيدة ،قرار شراء ا ملنتوج اجلديد بني تأثري اإلعالن والعالمة التجارية ،ميكرة ماجستري ،ختصص تسويق،جامعة أبوبكر بلقايد –تلمسان ،سنة .2011-2010
 حممد مخيدم ،احلماية اجلنائية للمستهلك يف عقود التجارة االلكترونية ،اطروحة دكتوراه ،القانون العا ،جامعة تلمسان ،سنة .2017-2016
 باللغة الفرنسية:-MICHEL BOUTROS ; le droit du commerce électronique ; une approche de la protection du cyber
consommateur, thèse de doctorat en droit privé, université de grenoble, 2014 .

ج -املقاالت يف اجملالت:
 باللغة العربية: جفايل حسني ،دلول الطاهر ،احلماية اجلنائية للمستهلك من اإلشهار التجار اإللكتروين غري املرغوب فيه يفالتشريع اجلزائر  ،اجمللة األكادميية للبحوث القانونية والسياسية ،العدد الرابع ،اجمللد  ،2كلية احلقوق والعلو
السياسية ،جامعة عمار ثليجي ،األغواط ،ص ص.520-534
 قعيد إبراهيم ،خبيت إبراهيم ،دور املزيج التروجيي اإللكتروين يف التأثري على سلوك املستهلك اجلزائر  ،جملةالدراسات اإلقتصادية واملالية ،جامعة الواد  ،عدد  ،10جزء  ،1سنة  ،2017ص ص .64-46
 بوعزة حممد محزة وبودايل حممد ،محاية املستهلك االلكتروين من خماطر الربيد الدعائي،« le spamming » ،دراسة مقارنة ،جملة املنار للبحوث والدراسات القانونية والسياسية ،العدد  ،3ديسمرب  ،2017املدية ،ص ص-251
.268
 باللغة الفرنسية:-Mathieu Dary et Victoria Lichet, prospection commerciale et données personnelles :le RGPD
bouleverse-t-il les pratiques ? revue Lamy, droit des affaires, n°138, juin 2018, pp17-23.
- Géraldine Péronne, données à caractère personnel, l’adresse IP est bien une donnée à caractère
personnel, droit de la propriété intellectuelle et du numérique, Dalloz, n°2, février 2017, pp120-123
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: املقاالت على مواقع االنرتنت-هـ
-la norme simlifiée -048 concernant les traitements automatisés de données à caractère personnel
relatifs à la gestion de clients et prospects. http://cnil.fr. visité le 10/02/2019 à 21h00.
-Avis 06/2014 sur la notion d’intérêt poursuivi par le responsable du traitement des données au
sens de l’article 7 de la directive 95/46/CE. http://cnil.fr. visité le 10/02/2019 à 21h00.
-L’union Française du marketing direct, charte de l’e-mailing, code relatif à l’utilisation de
coordonnées électroniques à des fins de prospection directe. http://cnil.fr. visité le 10/02/2019 à
21h00.
-STEFANO RODOTO, avis 5- 2004 portant sur les communications de prospection directe non
sollicitées selon l’article 13 de la directive 2002- 58 CE, Bruxelles , 2004.
- Michel Gentot, la protection des données personnelles à la croisée des chemins, groupe d’étude
société d’information et vie privée, p31, article publié sur www.asmp.fr. Site visité le 10/02/2019 à
21h.00
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