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Si la nostra Empresa pensa utilitzar testimonis de clients satisfets i disposats a donar la seva opinió sobre els 
nostres productes i serveis en diferents accions promocionals com, flyer, pàgina web, etc., és imprescindible 
tenir en compte el consentiment del nostre client. 

Hem de tenir en compte de: 

ü Informar al client de les dades personals 
concretes que seran divulgades. 
 

ü Sol·licitar la autorització per escrit per utilitzar 
una part o la totalitat del missatge, en els diferents 
mitjans promocionals escollits per la nostra  
Empresa. 
 
 

ü Facilitar un model d’autorització prèviament 
dissenyat o simplement caldria un creuament d’ e-
mails, on quedi clar el permís donat per a la seva 
publicació. 
 
 

ü Segons l’activitat o dada a que es refereix el 
testimoni haurà de documentar amb major rigor el 
seu deure d’informació (art. 5 LOPD) i el 
consentiment previ (art.6 i 7 de la LOPD). 
 
 

ü En el cas de que la persona que ofereixi el seu 
testimoni sol·licites posteriorment no aparèixer, 
hauria de revocar el consentiment. 
 
 

ü A la revocació del consentiment no se li poden 
atribuir efectes retroactius. 

Dades de nivell alt / Dades sensibles 

Si el testimoni ofert pel seu client conté dades de 
nivell alt / dades sensibles (Salut, religió, violència 
de gènere ...) tindrem de tenir especial 
consideració amb el seu tractament i major control 
sobre la seva divulgació, utilitzant aquest testimoni 
únicament amb el consentiment específic de la 
persona o persones afectades. 

Per recaptar testimonis de clients 
satisfets 
 

ü La seva empresa pot sol·licitar directament a 
algun client el seu testimoni sobre la satisfacció 
que li hagi causat el seu producte o servei. 
 

ü També es possible que algun client li envií 
esporàdicament una carta o correu electrònic 
agraint-li  el servei prestat, en aquell moment la 
seva empresa pot sol·licitar incloure el seu 
testimoni en les seves promocions. 
 

ü Contempli també la possibilitat d’utilitzar en la 
seva web o campanyes de e-mailing, vídeo 
testimonis (gravacions en les que el client 
dona la seva opinió i les seves impressions en 
viva veu). 

ATENCIÓ! 
Sempre que la seva empresa vulgui incloure algun testimoni de clients satisfets amb el producte o servei 
realitzat, NO OBLIDI informar al client i obtenir el seu consentiment per donar compliment a la normativa de 
protecció de dades. 

 


