DOUBLE OPT-IN

Minimum
pro double
opt-in

Double opt-in neboli dvojité potvrzení je jediným 100% prokazatelným
udělením souhlasu. Zabrání chybným e-mailovým adresám z překlepů
a případným spamovým pastem. Je to jednoduše dobrá věc.
Od 25.5.2018 bude ve SmartEmailingu nad webovými formuláři povinný,
teprve po jeho prokliknutí se kontakt zapíše do databáze.
Ověřuje, že ten kdo vyplnil formulář, je skutečně vlastníkem
e-mailové adresy.

Ověřuje, že ten, kdo vyplnil formulář, je skutečně vlastníkem
e-mailové adresy.
GDPR nestanovuje, co má double opt-inová kampaň obsahovat.
Zdravý selský rozum ale napovídá, že by zde měla být splněna
jasná identifikace správce, další náležitosti informační povinnosti,
odkaz na kompletní zásady zpracování.
Rozhodně musí obsahovat potvrzovací odkaz nebo tlačítko.

Příjemný dobrý den,
na našem webu: XXXXX jste projevili zájem o odběr našich novinek z oblasti
XXXXXXX.
Abychom Vás mohli kontaktovat za účelem šíření novinek ze světa email
marketingu, bude naše společnost XXXXXX IČO: XXXXXX, se sídlem
XXXXXX, v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů zpracovávat
Vaše jméno, příjmení, e-mailovou adresu a telefon. Vaše údaje mohou být
zpřístupněny našim spolupracovníkům, kteří se podílejí na tom, aby naše
služby byly ještě lepší, a kteří mají smluvně zajištěnu povinnost mlčenlivosti.
Svůj souhlas s našimi zásadami ochrany osobních údajů můžete potvrdit
následujícím tlačítkem.
Chci potvrdit souhlas >>
S Vašimi osobními údaji budeme nakládat zodpovědně v souladu s platnou
českou legislativou a budeme je zpracovávat po dobu: XXXX let // kdy
budeme nabízet službu XXXXXX.
Svůj souhlas nám poskytujete dobrovolně; můžete ho kdykoli odvolat
prostřednictvím odhlašovacího odkazu, který je v každé zaslané zprávě. Máte
právo na přístup a opravu údajů, které zpracováváme. Pokud máte pochybnosti
o tom, že Vaše údaje zpracováváme v souladu se zákonem, můžete nás
požádat o vysvětlení, nebo o nápravu závadného stavu, zejména požadovat
blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, případně
i kompletní výmaz těchto údajů.

Takto budeme k double opt-inům přistupovat my.
Jsme rádi, že vám můžeme být inspirací.
Za jakým účelem (záměrem) chcete kontakty sbírat vy,
však víte právě vy. Jak vypadá formulář, na který je double
opt-in navázaný, víte také vy.
Proto nemůžeme přebírat zodpovědnost
za obsah vašeho double opt-inu.

