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Această analiză a fost pregătită cu sprijinul Asociației pentru Tehnologie și Internet - ApTI și a
fost realizată prin interpretarea datelor disponibile în spațiul public, conform surselor citate.
Rezultatele, interpretările și concluziile prezentate în această analiză sunt apolitice și se referă la
modul în care toți actorii politici au tratat subiectul datelor personale în alegerile locale din
septembrie 2020.
Mai multe detalii despre Asociația pentru Tehnologie și Internet sunt disponibile pe www.apti.ro.

Ce informații veți regăsi în această analiză?
●
●
●
●

Modul în care personalizarea reclamelor poate conduce la influențarea sau manipularea
deciziilor politice ale utilizatorilor
Analiza rezultatelor unui sondaj online privind datele personale în context electoral în
timpul campaniei electorale pentru alegerile locale 2020
Analiza reclamelor politice pe Facebook în timpul campaniei electorale pentru alegerile
locale 2020
Posibile modalități de profilare a reclamelor politice în timpul campaniei electorale.
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Introducere
Respectarea datelor cu caracter personal este adusă în discuția publică tot mai des în contextul
electoral, cu atât mai mult cu cât după evenimentul Cambridge Analytica1 utilizatorii acordă un
interes mai mare felului în care sunt gestionate datelor lor în mediul online, iar autoritățile
naționale și europene au făcut pași pentru a spori protecția oferită pentru respectarea vieții private
și a datelor cu caracter personal. Pentru că ne interesează cum sunt respectate datele personale în
context electoral și politic în România, am realizat o analiză pornind de la promovarea reclamelor
politice pe rețelele sociale, în cadrul alegerilor locale din septembrie 2020.
Prima parte a analizei pornește de la un chestionar public – cele peste 100 de răspunsuri primite
ne-au ajutat să conturăm câteva idei despre modul în care persoanele au primit pe diferite
canale sociale conținut politic personalizat în funcție de interesele acestora și în mai
multe cazuri, fără a exista consimțământul utilizatorilor pentru a le fi utilizate datelor
personale. După prezentarea unor aspecte introductive privind reclamele politice în cadrul
rețelele sociale, vom continua cu analiza datelor culese prin chestionar, care, fără să aibă pretenția
unui sondaj reprezentativ, oferă multe exemple concrete care vorbesc de la sine, conținând
diverse încălcări ale vieții private.
A doua parte a analizei aduce în prim-plan reclamele politice derulate pe Facebook în
timpul campaniei electorale pentru alegerile locale 2020. Vom prezenta sumele
cheltuite pentru reclame politice la nivel național și județean. De asemenea, vom analiza mai în
detaliu reclamele politice direcționate către utilizatorii din municipiul București, din păcate doar
în măsura datelor puse la dispoziție de Facebook.

Scandalul Facebook – Cambridge Analytica a fost un incident în care milioanele de date personale ale
utilizatorilor Facebook au fost achiziționate fără consimțământul acestora de către compania de
consultanță politică Cambridge Analytica, pentru a fi utilizate în principal pentru publicitate politică. S-a
pretins că este „cea mai mare scurgere de date cunoscută din istoria Facebook” la acea vreme, în 2018.
1
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1. Cum poate conduce personalizarea reclamelor la influențarea
sau manipularea deciziilor politice ale utilizatorilor?
Vom menționa câteva aspecte privind rolul reclamelor politice în cadrul rețelelor sociale și efectele
acestora în manipularea opiniei publice sau în influențarea deciziilor politice. Astfel, accesul la
informații în mediul online nu este direct – platformele sociale utilizează algoritmi, care folosesc
uneori inteligență artificială, și stabilesc felul în care conținutul este prezentat în fluxul de știri al
utilizatorilor sau în reclame. Vorbim atât despre afișarea conținutului, cât și despre
moderarea conținutului, în mod personalizat, prin intermediul profilării
utilizatorilor și încadrării acestora în anumite grupuri de interes din punct de vedere politic.
Efectul asupra libertății utilizatorului de a primi informațiile și mesajele politice este uneori
decisiv – prin includerea persoanelor, fără ca ei sa poată ști, într-o categorie bazată pe ideologia
politică afirmată sau determinată în funcție de aprecierile, comentariile și paginile
urmărite, acestea pot ajunge să vadă în fluxul de știri conținut aparținând doar unei singure
laturi ale spectrului politic. Prin interferența în fluxul de informații al cititorilor, de la știrile pe
care le citesc, la anunțurile distribuite de conexiunile din rețea, până la reclame politice și
anunțuri sponsorizate, utilizatorii pot fi influențați să ia o anumită decizie de a vota un
partid sau un candidat specific sau chiar de a nu merge la vot. Încadrarea într-un grup
și primirea anunțurilor personalizate se numește în mod colocvial regăsirea utilizatorului într-o
„bulă de Facebook” (filter bubble) sau camera cu ecou (echo chamber).
Astfel, personalizarea reclamelor politice împiedică promovarea unui cadru neutru
din punct de vedere al opiniei politice, care este esențial atât în promovarea pluralismului
dezbaterii politice, cât și în susținerea democrației.
La nivel global, observăm o atenție sporită asupra modului în care reclamele politice pot interfera
cu drepturile utilizatorilor, și în mod special cu dreptul la viața privată.
Spre exemplu, în SUA, în contextul alegerilor prezidențiale din 3 noiembrie 2020, Facebook a
anunțat interzicerea reclamele politice cu o săptămână înainte de alegeri. Totuși, acest lucru nu a
condus la o reală soluționare a problemelor puse de promovarea reclamelor politice - este
menționat faptul că dezinformarea politică poate fi în continuare valabilă în discuții și comentarii
în grupuri și postări, iar multe din reclamele politice postate anterior vor fi încă disponibile. Nu
în ultimul rând, multe anunțuri pot trece neobservate de platforma socială ca fiind politice, însă
de fapt, acesta este scopul lor. În opoziție cu politica Facebook, Twitter a ales să interzică
reclamele politice încă de anul trecut, poziție pe care Facebook nu a avut-o până recent și care este
doar temporară.
De asemenea, la nivelul UE există mai multe inițiative de a reduce manipularea politică ce poate
avea loc prin promovarea reclamelor politice în rețelele sociale – toate acestea au la bază
dezideratul introducerii unor reglementări care să impună transparența totală a reclamelor
politice. În acest sens, a fost publicată și o declarație comună a zeci de organizații din societatea
civilă pentru a solicita transparența anunțurilor politice. Felul în care UE va decide să abordeze
subiectul reclamelor politice în cadrul platformelor digitale ar putea fi reglementat în viitorul
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proiect de act normativ privind serviciile digitale (Digital Services Act), care urmează să fie
publicat de Comisia Europeană în decembrie 2020.
Nu în ultimul rând, Ghidul nr. 8/2020 privind evidențierea utilizatorilor în mediile
sociale („Guidelines 8/2020 on the targeting of social media user)” publicat de Autoritatea
Europeană pentru Protecția Datelor, dorește să conducă la o clarificare a responsabilităților
platformelor sociale și a utilizatorilor profilați – documentul a fost în consultare publică
până la data de 19 octombrie 2020. Din păcate, ghidul pare a fi ignorat de partidele politice
naționale în ceea ce privește respectarea datelor personale.
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2. Analiza chestionarului privind datele personale în context
electoral
Ne-am dorit să luăm pulsul societății românești în mediul online și expunerea unui ‘netizen’
român la reclame politice în rețelele sociale în campania pentru alegerile locale din septembrie
2020. Nefiind un studiu sociologic, răspunsurile ne-au ajutat mai degrabă să înțelegem mai bine,
prin situațiile concrete descrise, cum au fost profilați utilizatorii din România și cum au fost
utilizate datele lor personale. Răspunsurile au provenit de la 115 respondenți, din 23 de județe ale
țării.
Cei mai mulți utilizatori au primit reclame politice prin intermediul platformei
Facebook (87% dintre respondenți). De remarcat este și faptul că mulți dintre aceia care au
semnalat că au văzut aceste reclame pe Facebook, le-au întâlnit și pe YouTube și pe Google (prin
Google Search, Google Ads etc.). Cel mai scăzut număr de reclame politice a fost înregistrat pe
Instagram, în cazul respondenților noștri.

Mult mai puțini respondenți au primit apelurilor telefonice, e-mail-uri și SMS-uri, iar dintre cei 6
respondenți care au primit apeluri telefonice, unul singur și-a dat acordul pentru a fi contactat, în
timp ce în cazul e-mail-urilor 7 respondenți din 12 au fost de acord să primească e-mail-uri, iar în
cazul SMS-urilor, niciunul dintre cei 5 respondenți nu și-a dat acordul pentru a primi astfel de
mesaje.
La întrebarea dacă persoanele care au răspuns acestui chestionar au dat datele lor de contact către
partidul/ partidele respective, doar 28.3% și-au dat permisiunea pentru a fi contactați, în timp ce
71.7% dintre aceștia susțin că nu și-au dat acordul.
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Întrebați dacă și-au exprimat vreodată consimțământul pentru a primi mesaje de la vreun partid
politic, observăm că peste 70% dintre respondenți nu și-au dat acordul, în timp ce doar
18.3% au agreat să primească mesaje politice, iar puțin peste 10% dintre aceștia nu știu dacă șiau exprimat consimțământul în acest sens.
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În cele din urmă, am făcut o selecție a celor mai elocvente dar și îngrijorătoare situații pe care ni
le-ați semnalat cu privire la încălcarea datelor personale în context electoral și politic. Vi le
expunem mai jos:
Top situații în care datele personale au fost încălcate la alegerile locale din 2020
1. Scrisoare personalizată de la un candidat la primărie, conținând datele personale – nume,
toate prenumele, adresa locuinței, fără ca aceste date să fie publice și fără ca acordul să fi
fost dat pentru acest lucru – aceste detalii erau cunoscute doar de către instituțiile publice,
ceea ce înseamnă că respectivul candidat a avut acces la datele personale de la respectivele
instituții/ autorități (situația a fost descrisă de mai multe persoane);
2. Informații incomplete în privința transparenței privind prelucrarea datelor personale;
Folosirea ilegală/incorectă a fișierelor cookie; Transmiterea e-mail-uri de la
candidați/partide politice cărora nu le acordase direct datele personale; Răspunsuri
vagi/incomplete
în
privința
drepturilor
persoanelor
vizate
de
acces/ștergere/restricționare a prelucrării;
3. O persoană a semnalat faptul că i-a fost folosită imaginea în scop electoral, preluată dintro emisiune TV, fără acordul său;
4. Persoana a figurat ca semnatar pentru susținerea unui candidat, deși aceasta nu a semnat;
5. Apel telefonic pentru a fi felicitat pentru ziua de naștere, fără ca data nașterii să fie publică;
6. Un respondent semnalează faptul că partidele ar deține baze de date de la primării,
incluzând chiar și CNP-urile;
7. Cunoașterea unor date personale care nu erau cunoscute decât de instituții publice;
8. Mai multe persoane au fost apelate telefonic în ziua alegerilor de către echipa unui fost
primar, îndemnându-i să iasă la vot. Persoanele nu și-au dat datele personale (incluzând
numărul de telefon) și nici acordul pentru a fi contactați;
9. SMS primit, în ziua votului pentru a fi îndemnat să voteze, deși cu o zi înainte de alegeri a
solicitat să nu mai fie contactat.
De asemenea, puteți vedea sesizările înregistrate pe platforma votcorect.ro, în legătură cu
neregulile de la alegerile locale din 2020.
Așadar, am observat la alegerile locale din septembrie 2020 multe încălcări ale
datelor personale și a vieții private, atât în mediul online, cât și offline. Considerăm
că este foarte important să fiți vigilenți cu privire la orice fel de nereguli și în cazul în care nu v-ați
acordat consimțământul și datele dvs. au fost folosite în mod ilegal, vă puteți adresa Autorității
Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) pentru a
înainta o plângere privind încălcarea Regulamentului General pentru Protecția Datelor (RGPD).
Totuși, trebuie luat în calcul că, pentru exercitarea drepturilor, ANSPDCP va solicita
reclamantului să sesizeze în primul rând partidul politic și candidatul, urmând să aștepte un
răspuns, abia ulterior putând face o plângere la ANSPDCP în care să prezinte dovezi scrise în
detaliu despre încălcarea datelor personale în context electoral, prin intermediul rețelelor sociale.

7

3. Reclame despre teme sociale, alegeri sau politică pe Facebook în
timpul campaniei electorale pentru alegerile locale 2020
Notă informativă:
Reclamele despre teme sociale, alegeri sau politică este o categorie realizată de Facebook care cuprinde
reclame:
●
●
●
●

Realizate de, în numele sau despre un candidat politic, personalitate politică, partid politic, sau
care prezic rezultatele alegerilor pentru funcții publice; ori
Despre orice alegeri electorale, referendum sau vot, inclusiv reclame care încurajează mersul
la vot, sau campanii electorale; ori
Despre teme sociale din locația unde este direcționată reclama; ori
Reglementate ca publicitate politică.

Temele sociale includ subiecte sensibile, dezbătute intens, care pot influența rezultatele alegerilor
electorale, legislația actuală sau schimbări ale acesteia. Reclame despre teme sociale pot fi rulate de
activiști, ONG-uri, organizații politice etc. În Uniunea Europeană, subiectele din această categorie
sunt: drepturi civile și sociale; economie; criminalitate; politică de mediu; sistemul de sănătate;
fenomenul imigrației; guvernanță și valori politice; securitate și politică externă.
Pentru simplificarea denumirii categoriei, în articol vom utiliza doar termenul de
„reclamă politică”.

Analiza reclamelor politice promovate pe Facebook în timpul campaniei electorale este bazată pe
datele puse la dispoziție de Facebook prin instrumentele Facebook Ad Library și Facebook Ad
Library Report. Datele colectate au fost din perioada campaniei electorale oficiale, adică 28 august
– 26 septembrie 2020.
Din datele puse la dispoziție de Facebook, observăm că la nivel național, în perioada
campaniei electorale, au fost 53.105 de reclame politice în valoare de 11.429.748
RON. 3.748 de pagini unice au rulat reclame politice prin 2.035 de sponsori. Totuși,
694 nu și-au dezvăluit sponsorul pentru o parte din reclamele sponsorizate. Deci cam 18.5%
dintre pagini au eludat obligația de transparență minimală. Datorită categoriei destul
de largi în care sunt încadrate reclamele politice pe Facebook, aceste cifre cuprind reclame ale
unor ONG-uri, instituții naționale sau europene sau pagini media care au promovat diferite teme
de natură politică sau socială.
După numărul de reclame diferite folosite in promovare pe Facebook , pagina de Facebook PNL
Prahova a avut cele mai multe reclame politice, 482, urmată de Partidul Verde Târgu Jiu (408),
PNL Dâmbovița (381), Mihai Fifor (357) și ALDE Timiș (348). Numărul este total, poate cuprinde
atât reclame individuale, cât și cele promovate ca boost.
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Pagina de Facebook

Nr. reclame politice

Suma

Sponsor

PNL Prahova

482

69.216 PNL Prahova

Partidul Verde Targu Jiu

408

10.036 Partidul Verde

PNL Dambovita

381

47.569 Advertising AD Connect

Mihai Fifor

357

44.272 PSD Arad-CMF21200019

ALDE Timiș - Partidul
Alianța Liberalilor și
Democraților

348

ALDE Timis prin SOCARDE MEDIA
3.918 IMPACT, Cod unic mandatar
financiar 21200063

După suma totală investită, pagina de Facebook Alianța USR-PLUS este pe primul loc cu 356.811
RON. Următoarele în top sunt paginile de Facebook Partidul Social Democrat (166.505 RON),
Partidul Național Liberal (158.883 RON), Ionel Bogdan (108.262 RON) și Gabriela Firea
(100.040 RON).
Pagina de Facebook

Suma

Nr. reclama politice

Sponsor

Alianța USR PLUS

356.811

36 Uniunea Salvați România - USR

Partidul Social Democrat

166.505

204 Partidul Social Democrat

Partidul Naţional Liberal

158.883

219 Partidul Național Liberal

Ionel Bogdan

108.262

218 PNL Maramureș

Gabriela Firea

100.040

79 PSD București

Comparând la nivel județean, în Constanța s-a investit cea mai mare sumă pentru
reclamele politice - 558.736 RON. Următoarele județe din top sunt Cluj (505.494 RON),
Maramureș (475.263 RON), Iași (448.398 RON) și Ilfov, exceptând București, (433.704 RON).
La polul opus, se află județele Covasna (46.646 RON), Giurgiu (58.513 RON) și Tulcea (71.800
RON) cu cele mai puține sume cheltuite pentru reclame politice în această perioadă.
În cele ce urmează, vom încerca să oferim o imagine mai amplă asupra reclamelor politice din
municipiul București. Analiza se bazează pe reclame politice ce au fost direcționate către
utilizatorii din municipiul București. Drept urmare, sunt incluse și pagini de Facebook ale unor
filiale de partid / politicieni din alte județe care și-au direcționat reclamele către București, din
greșeală sau intenționat.
În perioada campaniei electorale, la nivelul Bucureștiului, au fost cheltuiți
2.108.069 RON (aproximativ 18,5% din suma totală din România) pentru 684 de
pagini individuale de Facebook. În ceea ce privește numărul sponsorilor, 542 de pagini unice
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au plătit pentru reclame politice, iar 93 de pagini nu și-au dezvăluit sponsorul pentru anumite
reclame rulate.
Aspectele luate în considerare pentru calcularea acestor cifre:
1. Totalul cheltuit de fiecare partid, rezultat din sumele cheltuite de (1) paginile partidelor, (2)
filiale de partid, (3) membri și candidați din partea acestor;
2. Numărul total de pagini pentru care au fost promovate reclame politice, în funcție de partid.
3. Numărul de pagini care au derulat reclame politice, dar nu sunt partide / politicieni.
La nivelul municipiului București, Partidul Național Liberal a avut cea mai mare
sumă cheltuită pe reclame politice (419.215 RON), urmat de Partidul Social Democrat
(292.571 RON) și Alianța USR PLUS (265.756 RON). Reclamele politice care au avut buget sub
100 RON nu au fost luate în calcul, deoarece Facebook nu pune la dispoziție suma exactă pentru
acestea.
Topul cheltuielilor partidelor politice pe reclame politice direcționate către utilizatorii din
municipiul București este prezentat în tabelul de mai jos.
Partid

Suma (RON)

Număr de pagini Facebook

PNL

419.215

128

PSD

292.571

58

USR PLUS

265.756

103

Alianța Liberalilor și Democraților

223.932

23

Partidul București 2020

139.883

8

Candidați independenți

136.816

24

PMP

127.557

52

104.900

36

Ader la Democrație, Educație și
Reconstrucție (ADER)

38.614

3

Partidul Ecologist Român

36.729

12

Partidul Puterii Umaniste

11.453

8

Partidul Verde

8.533

6

Mișcarea Patrioților Români

6.135

1

PRO ROMANIA
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Partid

Suma (RON)

Număr de pagini Facebook

Partidul România Mare

4.285

4

Alianța Națională Țărănistă

3.368

3

RE-START ROMANIA

2.825

5

Platforma Social Liberală

1.861

9

Partidul Republican Din România

1.591

1

Partidul Neamul Românesc

935

1

Alianța Social Liberală

564

1

Inițiativa Otopeniul Nostru

390

1

Alianța Creștin Democrată

≤100

2

Alianța pentru Bistrița Năsăud

≤100

1

Alianța pentru Unirea Românilor

≤100

1

Alternativa pentru Demnitate Națională

≤100

2

DEMOS

≤100

1

Mișcarea pentru Democrație Directă

≤100

1

Partidul Social Democrat Independent

≤100

1

Prahova Acțiune

≤100

1

PRO EUROPA

≤100

1

UDMR

≤100

2

Uniunea Elenă

≤100

2

Pe lângă paginile partidelor, filialelor și membrilor acestora, alte 241 de pagini de
Facebook au avut reclame care au intrat în categoria de „reclame despre teme
sociale, electorale sau politice”, ajungând la suma de 270.388 RON.
În această categorie, se pot regăsi reclame care:
●
●
●
●

Oferă informații despre despre alegerile locale - exemplu: Autoritatea Electorală
Permanentă
Încurajează mersul la vot - exemplu: Declic
Prezintă programe ale Guvernului - exemplu: Ministerul Fondurilor Europene
Promovează evenimente - exemplu: MozaiQ
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●
●
●

Apelează la utilizatori să semneze o petiție / completeze un chestionar / acționeze
împotriva unei măsuri - exemplu: Greenpeace Romania
Promovează servicii / produse - exemplu: Harvard Business Review
Promovează adoptarea unei legi - exemplu: Forumul Român de Diabet, iar lista poate
continua.

De asemenea, printre aceste 241 de pagini, sunt și pagini derulat reclame politice pentru
promovarea sau denigrarea unui anumit candidat sau partid politic. Câteva exemple de aceste
tipuri de pagini:
●
●
●
●
●
●
●
●

Pagina "Taricenistilor" - 9 reclame cu buget de sub 100 RON / reclamă în București, iar la
nivel național, 14 reclame în valoare de 431 RON
Infractoriada - o reclamă cu buget de sub 100 RON
NuRezist - 6 reclame în valoare de 5.573 RON în București, iar la nivel național, 9 reclame
în valoare de 6.405 RON
Carlos Ziaristul - 2 reclame cu buget de sub 100 RON pentru fiecare
Vrem primar la sectorul 4 - 8 reclame în valoare de 2175 RON
Râsu Plânsu - 21 reclame în valoare de 9.250 RON în București, iar la nivel național, 51 de
reclame în valoare de 41.449 RON
Uniți Schimbăm - o reclamă cu buget sub 100 RON
Ciocoii noi, tot vechi - 7 reclame în valoare de 188 RON în București, iar la nivel național,
16 reclame în valoare de 3.186 RON.
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Exemple de reclame promovate de paginile de Facebook menționate anterior
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4. Posibile modalități de profilare a reclamelor politice în timpul
campaniei electorale pentru alegerile locale 2020
Chiar dacă Facebook susține transparența reclamelor pe teme politice sau sociale,
datele privind profilarea acestora nu sunt, deocamdată, disponibile. Prin
instrumentul Facebook Ad Library, putem afla doar o parte din rezultatele unei reclame, dar nu
profilarea inițială sau rezultatele exacte.
Detaliile puse la dispoziție în acest moment sunt:
●
●
●
●

audiența potențială;
numărul de impresii (interval, nu număr exact);
distribuirea pe grupuri de vârstă și gen;
locația utilizatorilor care au văzut reclama.

Direcționarea reclamelor politice poate fi mai complexă, aceasta nefiind nicidecum
limitată de Facebook, prin utilizarea unor seturi de date cu mult mai largi, care pot
include:
●
●
●
●

informații personale (de exemplu, locul de muncă, instituția de învățământ, limba
vorbită);
interese identificate de Facebook prin activitatea utilizatorilor pe platformă (de orice tip);
activități de pe alte website-uri și aplicații;
locația live, dacă utilizatorul a permis folosirea GPS-ului.

Astfel, datele oferite de Facebook nu permit în acest moment o analiză clară asupra
profilării reclamelor politice. Însă utilizatorii pot afla mai multe informații despre reclamele
pe care le văd prin selectarea opțiunii de „De ce văd această reclamă?” din partea dreapta sus a
reclamei. Pentru a exemplifica cum pot fi profilate reclamele, pe parcursul campaniei electorale,
am făcut o serie de capturi de ecran la reclame politice de pe conturile personale de Facebook ale
autorilor articolului.
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Exemplu: profilarea reclamelor după interesele identificate de Facebook. Captură de ecran, 25
septembrie 2020.
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Exemplu: profilarea reclamelor după locația live. Captură de ecran, 25 septembrie 2020.

Exemplu: profilarea reclamelor după locația primară indicată pe profilul de Facebook. Captură
de ecran, 25 septembrie 2020.
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Concluzii
Așadar, prin această analiză, considerăm că deși la momentul actual nu există un cadru de
reglementare solid pentru reclamele politice prin rețelele sociale, există inițiative
de a introduce acte legislative, în special la nivel european, care să conducă la standarde mai
clare pentru responsabilitățile platformelor online și la creșterea transparenței în ceea ce privește
publicarea reclamelor politice, personalizarea mesajelor în funcție de profilarea
utilizatorilor și modul în care sunt gestionate datele personale ale acestora.
De asemenea, au existat nemulțumiri în urma încălcării vieții private și a nerespectării
reglementărilor privind protecția datelor personale în campania electorală din septembrie 2020.
Astfel, se pare că partidele politice din România nu au respectat întotdeauna Regulamentul
General privind Protecția Datelor (RGPD).
Privind profilările utilizatorilor, remarcăm faptul că în cazul unui risc ridicat pentru drepturile și
libertățile persoanelor, așa cum regăsim în situația anunțurilor politice personalizate din rețelele
sociale, este aplicabil art. 35 alin. (1) GDRP care prevede că „operatorul efectuează, înaintea
prelucrării, o evaluare a impactului (DPIA – Data Protection Impact Assessment) operațiunilor
de prelucrare prevăzute asupra protecției datelor cu caracter personal”, așa cum prevede de
asemenea și Ghidul nr. 8/2020 privind evidențierea utilizatorilor în mediile sociale. În momentul
actual, nu avem date pentru a ști dacă vreun partid politic a făcut o asemenea evaluare a
impactului - DPIA.
În ceea ce privește reclamele sponsorizate de partidele politice, acestea par să fie mai degrabă
generale, pentru un număr mai mare de utilizatori, decât foarte bine țintite, dacă analizăm
numărul de reclame față de sumele alocate - acest lucru implică și faptul că Facebook va fi
factorul determinant în selectarea utilizatorilor care vor ajunge să vadă acele
reclame. Practic, în condițiile în care există un buget mic alocat pentru a atinge un grup mai larg
de utilizatori și nu foarte bine determinat de către cel care plătește reclama, atunci Facebook va
face selecția, pe baza algoritmilor proprii, privind grupul cel mai relevant care ar
interactiona cu respectiva postare, pe baza informațiilor identificate și a intereselor pe care
le-a atribuit utilizatorilor, fie că sunt sau nu cele corecte.
Nu în ultimul rând, remarcăm că există și reclame electorale care denigrează anumiți candidați,
fiind cel mai probabil promovate de opoziția lor politică.
Având în vedere toate aceste aspecte menționate, remarcăm faptul că încă nu există un nivel
de transparență care ar impune platformelor sociale, cu precădere Facebook în acest caz, să
facă publice informațiile și datele folosite în privința determinării intereselor și a profilurilor
politice ale utilizatorilor. Cu aceste informații considerăm că eforturile de creștere a
transparenței privind reclamele politice în mediul online ar putea contribui la
consolidarea democrației digitale și la înțelegerea modului în care aceste reclame sunt sau
pot fi folosite pentru manipulare politică.
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