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Beste lezer,
Net als april bleek ook mei een roerige maand. Ondanks het feit dat het coronavirus 
nog steeds een grote impact heeft op het dagelijks leven, komt er weer wat meer 
ruimte voor niet-corona gerelateerde vraagstukken en ontwikkelingen. Dit is ook te 
merken op het gebied van privacy. In dit overzicht nemen we u dan ook graag mee in 
de ontwikkelingen op het gebied van privacy en gegevensbescherming die zich in de 
maand mei hebben voorgedaan.

Zo heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in mei bekend gemaakt verschillende 
onderzoeken te zijn gestart en heeft de AP haar communicatie over de mogelijkheden 
rondom het ‘temperaturen’ in het kader van COVID-19 herzien.

Ook hebben Nederlandse rechters zich weer gebogen over uiteenlopende 
privacyvraagstukken, waaronder het delen van niet-geanonimiseerde gerechtelijke 
uitspraken, het inzagerecht in concernverband en het wel of niet van toepassing 
verklaren van de AVG op foto’s die door particulieren op Facebook worden geplaatst.
 
Op Europees niveau zijn er in mei volop ontwikkelingen te zien. De EDPB heeft een 
brief aangenomen waarin zij heeft verklaard kennis te hebben genomen van het feit 
dat door een Poolse minister persoonsgegevens van burgers zijn verstrekt vanuit een 
nationale database. In deze brief heeft de EDPB ook aangegeven meer informatie te 
hebben opgevraagd bij de Hongaarse toezichthouder met betrekking tot het door 
de Hongaarse regering genomen noodbesluit, waarbij artikelen uit de AVG tijdelijk 
buiten werking worden verklaard.

Daarnaast vond in mei de 28e plenaire vergadering van de EDPB plaats, waar 
de EDPB zich onder andere heeft gebogen over ingediende ontwerp standaard 
contractbepalingen. Tevens heeft de EDPB besloten een register in te richten waar de 
genomen besluiten op basis van het “one-stop-shop” principe zijn opgenomen.

Tot slot zal aandacht worden besteed aan recente nieuwsberichten van nationale 
toezichthouders van andere lidstaten. Zo zijn er boetes opgelegd, onder andere door 
de Belgische toezichthouder, is er gecommuniceerd over prioriteiten voor de rest van 
2020 en over anonimisering.

Al het bovenstaande kunt u in deze editie van onze kennisdeling uitgebreid 
terugvinden, waarmee u op de hoogte bent van de recente ontwikkelingen op het 
gebied van privacy en gegevensbescherming.

Heel veel leesplezier!

Bart Schermer (Partner bij Considerati)
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Het team van Considerati

In dit overzicht nemen we met u de laatste ontwikkelingen in de wereld 
van privacy en gegevensbescherming door. Deze ontwikkelingen 
en updates verzamelen we op basis van, onder meer, guidelines 
van nationale en internationale toezichthouders, Nederlandse en 
internationale rechtspraak en uitspraken en nieuwsartikelen. 

De informatie in dit overzicht is een selectie die op basis van de 
relevante ontwikkeling deze maand door Considerati is samengesteld 
en biedt als zodanig geen uitputtend overzicht van alle relevante 
updates met betrekking tot privacy- en gegevensbescherming, noch 
geeft dit document (juridisch) advies.

Neem contact op met Considerati als u vragen, opmerkingen of tips 
heeft over hoe u dit overzicht wilt verbeteren.

Introductie
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1.1 Brief omtrent de bekendmaking van gegevens over de Poolse 
presidentsverkiezingen en de recente Hongaarse regeringsbesluiten 
met betrekking tot het coronavirus tijdens de noodtoestand 

1.2 28e Plenaire vergadering EDPB

1. EUROPEAN DATA PROTECTION BOARD 
(EDPB)
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1.1 BRIEF OMTRENT DE BEKENDMAKING VAN GEGEVENS 
OVER DE POOLSE PRESIDENTSVERKIEZINGEN EN DE RECENTE 
HONGAARSE REGERINGSBESLUITEN MET BETREKKING TOT HET 
CORONAVIRUS TIJDENS DE NOODTOESTAND1 
De EDPB heeft een brief aangenomen, waarmee zij benadrukken dat ze op de hoogte 
zijn van het feit dat één van de Poolse ministers gegevens van Poolse burgers vanuit de 
nationale PESEL-databank (persoonlijke identificatie) naar de Poolse Post heeft gestuurd. 
Deze kwestie verdient speciale aandacht, aldus de EDPB. 

De EDPB stelt in deze brief dat persoonsgegevens, waaronder nationale identificatienummers 
zoals de Poolse PESEL-ID, enkel mogen verwerkt op een wettige, eerlijke en transparante 
wijze en uitsluitend voor specifieke doeleinden.  Overheidsinstanties mogen informatie 
openbaar maken over personen die op kieslijsten staan, maar alleen als de wetgeving van 
de betreffende lidstaat daar uitdrukkelijk in voorziet. Daarnaast wijst de EDPB specifiek op 
het vereiste van een rechtsgrondslag wanneer een entiteit overgaat tot het verstrekken van 
persoonsgegevens aan een andere entiteit. 

De EDPB geeft voorts aan dat wanneer er verkiezingen worden gehouden door middel 
van het verzamelen van stemmen per post, de betreffende lidstaat verantwoordelijk is om 
specifieke waarborgen te implementeren waarmee de geheimhouding en de integriteit 
van de persoonsgegevens met betrekking tot politieke overtuigingen kunnen worden 
gegarandeerd.

Andrea Jelinek, voorzitter van de EDPB: “Verkiezingen vormen de hoeksteen van elke 
democratische samenleving. Dit is dan ook de reden dat de EDPB altijd bijzondere 
aandacht besteed aan de verwerking van persoonsgegevens voor verkiezingsdoeleinden. 
Wij moedigen verwerkingsverantwoordelijken, met name overheidsinstanties, aan het 
goede voorbeeld te geven en persoonsgegevens op een transparante manier en op basis 
van een legitieme rechtsgrondslag te verwerken. Hier hoort ook de openbaarmaking van 
gegevens bij.”

De EDPB benadrukt echter dat de handhaving van de AVG bij de nationale toezichthoudende 
autoriteiten ligt. De EDPB is geen volwaardige toezichthoudende autoriteit en heeft 
als zodanig niet dezelfde taken en bevoegdheden als de nationale toezichthoudende 
autoriteiten. Het beoordelen van vermeende inbreuken op de AVG behoort niet tot de 
bevoegdheid en de verantwoordelijkheid van de EDPB, dit weerhoudt de EDPB er echter 
niet van aandacht blijven schenken aan de ontwikkelingen op het gebied van verwerken 
van persoonsgegevens in verband met democratische verkiezingen. De EDPB blijft bereid 
om toezichthoudende autoriteiten in dergelijke zaken te ondersteunen.

Ook heeft de EDPB in de brief aandacht besteed aan een noodbesluit van de Hongaarse 
regering. In dit noodbesluit heeft de Hongaarse regering besloten dat de artikelen 15 
tot en met 22 van de AVG tijdelijk worden opgeschort. Deze maatregel is onderdeel van 
het pakket noodmaatregelen van de Hongaarse regering om covid-19 aan te pakken. 
De Hongaarse toezichthoudende autoriteit heeft de EDPB informatie verstrekt over 

1 Klik hier voor de brief

https://edpb.europa.eu/news/news/2020/edpb-adopts-letter-polish-presidential-elections-data-disclosure-discusses-recent_en
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de wettelijke maatregelen die de Hongaarse regering tijdens de noodtoestand heeft 
genomen met betrekking tot het coronavirus. 

De EDPB is van mening dat verdere uitleg nodig is en heeft daarom de Hongaarse 
toezichthoudende autoriteit verzocht nadere informatie te verstrekken over de reikwijdte 
en de duur van de maatregelen, alsmede het advies van de Hongaarse toezichthoudende 
autoriteit over de noodzaak en de evenredigheid van deze maatregelen. 

1.2 28E PLENAIRE VERGADERING EDPB2

De EDPB heeft in de 28e plenaire vergadering overeenkomstig met art. 64 AVG een advies 
uitgebracht over het SCC-ontwerp van de Sloveense toezichthoudende autoriteit en 
daarnaast kondigt de EDPB de publicatie van een register met “one-stop-shop”-besluiten 
aan.

Het advies beoogt de consistente toepassing van artikel 28 AVG te waarborgen. Dit artikel 
omvat de verplichting een verwerkersovereenkomst aan te gaan wanneer er sprake is van 
een verwerkingsverantwoordelijke-verwerker relatie. In deze overeenkomst (of andere 
rechtshandeling) worden de respectieve verplichtingen van de partijen vastgelegd. 
Volgens artikel 28 lid 6 AVG kunnen deze contracten of andere rechtshandelingen 
geheel of gedeeltelijk worden gebaseerd op standaardcontractbepalingen die door een 
toezichthoudende autoriteit worden vastgesteld. 

In het advies doet de EDPB verschillende aanbevelingen waarmee rekening dient te worden 
gehouden om deze ontwerp-SCC’s als standaard contractbepalingen te kunnen kwalificeren. 
Indien alle aanbevelingen worden opgevolgd, kan de Sloveense toezichthouder deze 
ontwerp standaard contractbepalingen overeenkomstig artikel 28 lid 8 AVG als standaard 
contractbepalingen kwalificeren. Het advies is (nog) niet gepubliceerd door de EDPB.

Daarnaast kondigt de EDPB aan dat het een register gaat publiceren waarin alle besluiten 
worden gepubliceerd die door het “one-stop-shop” mechanisme tot stand zijn gekomen 
(artikel 60 AVG). In de AVG hebben de toezichthoudende autoriteiten de plicht om samen 
te werken in zaken met een grensoverschrijdende component, wat bijdraagt aan een 
consistente toepassing van de AVG door de nationale toezichthouders. Dit gebeurt in de 
vorm van het “one-stop-shop” mechanisme (hierna: OSS).

Het OSS-mechanisme werkt kortgezegd als volgt: de leidende toezichthoudende autoriteit 
is belast met de voorbereiding van de ontwerpbesluiten en vervolgens werkt zij samen met 
de betrokken toezichthoudende autoriteiten van andere lidstaten om tot een consensus te 
komen. 

Tot eind april 2020 hebben leidende toezichthoudende autoriteiten 103 definitieve OSS-
besluiten vastgesteld. De EDPB heeft het voornemen om de OSS-besluiten samengevat 
in het Engels te publiceren. De informatie zal openbaar worden gemaakt na de validatie 
van de leidende toezichthoudende autoriteit in kwestie en in overeenstemming met de 
voorwaarden die in de nationale wetgeving van de leidende toezichthoudende autoriteit 
zijn vastgesteld.

2 Klik hier voor de publicatie

https://edpb.europa.eu/news/news/2020/twenty-eighth-plenary-session-art-64-gdpr-opinion-draft-sccs-submitted-si-sa_en
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2.1 AP: Onderzoek naar TikTok

2.2 AP: Temperatuur meten mag niet zomaar

2.3 AP: Toetst voorstel delen telecomdata

2.4 AP: Zorgen om dataverzameling bij thuisonderwijs

2. NATIONAAL NIEUWS
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2.1  AP: ONDERZOEK NAAR TIKTOK1 
TikTok is een app, die vooral populair is bij kinderen, waarmee creatieve video’s opgenomen 
kunnen worden nemen. In deze video’s worden bijvoorbeeld dansjes nagedaan op een 
bekend nummer of scènes uit films nagespeeld. Door de toenemende populariteit van 
dit medium zijn ook de zorgen rondom privacy, met name met betrekking tot kinderen, 
toegenomen. Kinderen worden in de AVG beschouwd als een kwetsbare groep, omdat 
zij minder bewust zijn van de verwerking van hun persoonsgegevens, bijvoorbeeld op 
social-media. De AP onderzoekt hiertoe concreet of de privacy van Nederlandse kinderen 
voldoende geborgd is in de TikTok-app.

Monique Verdier, vicevoorzitter van de AP: “We zien dat ontzettend veel Nederlandse 
kinderen met veel plezier gebruik maken van TikTok. We doen onderzoek naar de vraag of 
deze app privacyvriendelijk is ontworpen en ingericht. Daarnaast kijken we of de informatie 
die kinderen van TikTok krijgen bij het installeren en gebruiken van de app goed te begrijpen 
is en of er voldoende uitleg is over hoe TikTok hun persoonsgegevens verzamelt, verwerkt 
en verder gebruikt. Tot slot onderzoeken we of toestemming van ouders vereist is wanneer 
TikTok persoonsgegevens van kinderen verzamelt, opslaat en verder gebruikt.”

De resultaten van dit onderzoek worden later dit jaar verwacht.

TikTok wereldwijd onder vuur:

13-05-2020 - Colombia to look into TikTok’s treatment of children’s data2  

De Colombiaanse autoriteit voor data & gegevensbescherming, de ‘Superintendence of 
Industry and Commerce’, gaat onderzoeken of TikTok zich houdt aan de wet- en regelgeving 
voor het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens van kinderen. 

14-05-2020 – Advocacy group says TikTok violated FTC consent decree and children’s privacy 
rules3 

Een groep privacy-advocaten heeft een klacht bij de Federal Trade Commission ingediend. 
De groep advocaten beweert dat de populaire app TikTok een besluit over toestemming en 
een wet ter bescherming van de privacy van kinderen online heeft overtreden. 

28-05-2020 - Democrats urge probe of allegations regarding TikTok and children’s privacy4 

Veertien democratische leden van het Huis van Afgevaardigden van de V.S. schreven de 
Federale Commissie van de Handel (FTC) met het verzoek onderzoek in te stellen naar 
de app TikTok wegens veronachtzaming van een toestemmingsbesluit en regels met 
betrekking tot de privacy van kinderen. 

1 Klik hier voor de aankondiging

https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/ap-start-onderzoek-naar-tiktok
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2.2 AP: TEMPERATUREN TIJDENS CORONA5

Eind april maakte de AP in het nieuwsbericht ‘temperaturen mag niet zomaar’ nadrukkelijk 
duidelijk dat de temperatuur van werknemers meten niet zomaar mag. Het gaat om het 
gebruik van zowel thermometers als thermische camera’s. De AP wijst erop dat dit niet mag 
en dat dit vanuit de AVG als een ernstige overtreding wordt gezien. De AP geeft daarbij aan 
dat zij handhavend zullen optreden wanneer dit gebeurt.   

Op 8 mei plaatste de AP echter een nieuw bericht op haar website onder het kopje 
‘temperaturen tijdens corona’. Onder strenge voorwaarden valt temperaturen toch niet 
altijd onder de privacywet. Als bedrijven de gegevens niet verwerken en alleen maar 
aflezen, is het mogelijk om te temperaturen. 

Bedrijven mogen de temperatuur van hun werknemers met een thermometer meten zolang 
de meetgegevens niet worden opgeslagen en niet voor een automatische verwerking 
worden gebruikt. Er mag verder “niets gebeuren” met de gegevens. Het is niet geheel 
duidelijk wat hier exact mee wordt bedoeld door de toezichthouder. Er kan worden gedacht 
aan situaties waarbij poortjes automatisch opengaan of een systeem dat afhankelijk van de 
kleur een groen of rood licht toont. Gezien hier sprake kan zijn van een geautomatiseerde 
verwerking, kan dit betekenen dat de toezichthouder deze situaties strijdig acht met de 
AVG. Het is wel toegestaan dat bijvoorbeeld een beveiliger medewerkers controleert 
en vervolgens personen met een verhoogde temperatuur tegenhoudt, hierbij worden 
geen persoonsgegevens verwerkt, aldus het standpunt van de toezichthouder. De exacte 
invulling van het standpunt van de toezichthouder en de betekenis hiervan in de praktijk zal 
in de toekomst moeten blijken.

De AP stelt nog wel het volgende: “ook al is de AVG niet van toepassing, de inbreuk op 
iemands privacy kan toch groot zijn. En ook de bescherming van andere grondrechten, 
zoals de integriteit van het lichaam, kan nadrukkelijk in het geding zijn.” Een voorbeeld: een 
persoon wordt na een temperatuurmeting de toegang ontzegd terwijl een rij wachtenden 
toekijkt. Deze rij wachtenden kunnen dan conclusies trekken over de gemeten persoon. 
Hoewel dit onder omstandigheden niet leidt tot een inbreuk op de AVG, kan dit wel 
een inbreuk tot gevolg hebben op het grondrecht op bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer, stelt de toezichthouder. Dus: “Afhankelijk van hoe het is ingericht, kan het 
enkel meten van temperatuur dus wel degelijk ook onrechtmatig zijn”, waarschuwt de 
toezichthouder. 

2.3 AP: TOETST VOORSTEL DELEN TELECOMDATA6

Minister de Jonge in een update aan de Tweede Kamer7: “Het kabinet is met het RIVM van 
mening dat geaggregeerde data afkomstig uit de mobiele telecomnetwerken waardevol 
kunnen zijn. Parallel aan het uitwerken van het verzoek van het RIVM is een conceptvoorstel 

5 Klik hier voor de publicatie

6 Klik hier voor de publicatie

7 Klik hier voor de Kamerbrief

https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/ap-temperatuur-meten-mag-niet-zomaar
https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/ap-toetst-voorstel-delen-telecomdata
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjwyOuE2efpAhWQiqQKHRT2B48QFjACegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fwww.rijksoverheid.nl%2Fbinaries%2Frijksoverheid%2Fdocumenten%2Fkamerstukken%2F2020%2F05%2F20%2Fkamerbrief-stand-van-zaken-covid-19%2FKamerbrief%2Bupdate%2Bstand%2Bvan%2Bzaken%2BCovid%2B19.pdf&usg=AOvVaw02kx-TX_G91dW56AsGTSFl
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voor een tijdelijke wijziging van de Telecommunicatiewet voorbereid. Dit wetsvoorstel 
beoogt de noodzakelijke wettelijke grondslag te scheppen voor het verwerken van locatie- 
en verkeersgegevens ten behoeve van het verstrekken van de gewenste statistische 
informatie aan het RIVM. Het gaat het RIVM daarbij nadrukkelijk niet om het volgen van 
personen, maar om het verkrijgen van een geaggregeerd beeld van verplaatsingen op 
bevolkingsniveau.” 

Deze geaggregeerde data kan volgens de Minister goed worden gebruikt als indicatoren 
voor vroegtijdige waarschuwing. Zo kan met geaggregeerde telecomdata de verplaatsing 
van de bevolking tussen verschillende gemeenten in kaart worden gebracht en is het 
mogelijk de effectiviteit van overheidsrichtlijnen, zoals het vermijden van drukke locaties, 
te monitoren.

In artikel 11.5a lid 1 sub a Telecommunicatiewet staat dat locatiegegevens alleen verwerkt 
mogen worden wanneer deze volledig geanonimiseerd zijn. 

AP-voorzitter Aleid Wolfsen zegt hier het volgende over: “Wij hebben steeds gezegd: de 
inzet van telecomdata kan alléén als dat in de wet geregeld wordt; volgens de huidige 
wetgeving is dit namelijk niet toegestaan. Het anonimiseren van de gegevens, waarbij die 
gegevens bruikbaar blijven voor het RIVM, is in de praktijk onmogelijk.”

Het wetsvoorstel is scherp getoetst door de AP. “Mocht het advies van de AP onvoldoende 
zijn verwerkt in het wetsvoorstel, waardoor de privacy niet gewaarborgd is, dan zal de AP 
dat laten weten vóórdat de Tweede Kamer het voorstel behandelt”, deelt de AP-voorzitter 
mede. De toezichthouder benadrukt dat de effectiviteit van de inzet van telecomdata in 
verhouding moet staan tot de inbreuk op de privacy. Zo moet het duidelijk zijn waarom 
alternatieven die minder ingrijpend zijn dan het delen van telecomdata niet volstaan om 
het virus te bestrijden. Daarnaast heeft de AP gekeken of de wetswijziging voldoet aan de 
kaders over privacy die binnen de Europese Unie zijn afgesproken. Alleen wanneer het 
voorstel voldoet aan de privacywetgeving krijgt het een positief advies van de AP.

Minister De Jonge liet in een update over de coronamaatregelen weten dat het advies van 
de privacytoezichthouder in het wetsvoorstel is verwerkt. Het voorstel werd in de laatste 
week van mei voor advies naar de Raad van State gestuurd en zal zo snel mogelijk door de 
Tweede Kamer worden behandeld. Dan zal het wetsvoorstel ook openbaar worden.

2.4 AP: ZORGEN OM DATAVERZAMELING BIJ THUISONDERWIJS8 
De AP heeft een grote hoeveelheid signalen van ouders, scholieren en studenten ontvangen 
met betrekking tot de inzet van systemen en software in het kader van thuisonderwijs.

De AP meldt dat sommige instellingen gebruik maken van online proctoring ten behoeve 
van thuistentaminering, waarmee studenten tijdens het maken van het tentamen door 
middel van de camera en microfoon van hun laptop of computer worden gecontroleerd 
tijdens het afleggen van een tentamen.

8 Klik hier voor de publicatie

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/zorgen-om-dataverzameling-bij-thuisonderwijs
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“Met een dergelijk systeem kan veel en gevoelige informatie worden verzameld en verwerkt. 
Daarom moeten onderwijsinstellingen zich afvragen of al deze gegevens daadwerkelijk 
noodzakelijk zijn en of er geen andere manier is om examenfraude te bestrijden, die minder 
impact heeft op leerlingen en studenten”, aldus de toezichthouder.

De AP heeft aangegeven dat het systeem niet meer gegevens dient te verwerken dan 
strikt noodzakelijk en dat deze niet langer mogen bewaard dan noodzakelijk en dat 
onderwijsinstellingen de ouders, scholieren en studenten goed dienen de informeren over 
hoe hun persoonsgegevens worden beschermd.

De komende tijd zal de AP onderzoeken hoe de privacy van leerlingen en studenten wordt 
beschermd door de onderwijsinstellingen.

Kamervragen:

Aan minister van Engelshoven zijn kamervragen gesteld over de inzet van proctoring 
oplossingen. Hierover heeft van Engelshoven in ieder geval gesteld dat alternatieven 
moeten worden aangeboden door onderwijsinstellingen, zoals tentaminering op 
locatie van de onderwijsinstellingen. Echter, kan het niet worden gegarandeerd door 
onderwijsinstellingen dat dit niet zal leiden tot studievertraging, gezien tentaminering op 
locatie door de coronamaatregelen niet altijd mogelijk zal zijn op korte termijn9. 

9 Klik hier voor de antwoorden op de Kamervragen

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2020/04/28/antwoorden-kamervragen-inzake-het-bericht-dat-universiteiten-met-surveillance-software-studenten-thuis-in-de-gaten-houden/antwoorden-kamervragen-inzake-het-bericht-dat-universiteiten-met-surveillance-software-studenten-thuis-in-de-gaten-houden.pdf
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3.1 C/13/680460 [X tegen Y] (Kort geding: inzageverzoek afgewezen) – 30 
april 2020

3.2 ECLI:NL:RBGEL:2020:2521 (Kort geding: Foto’s van kleinkinderen) – 13 
mei 2020

3.2 ECLI:NL:RBNNE:2020:1828 (Woningcorporatie handelt in strijd met AVG) – 
8 mei 2020

3. NEDERLANDSE RECHTSPRAAK
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3.1  C/13/680460 [X TEGEN Y] (KORT GEDING: INZAGEVERZOEK 
AFGEWEZEN) – 30 APRIL 20201

Korte samenvatting: 

Een werknemer is als controller in dienst bij een organisatie, een Russische 
dochtervennootschap van diens moederorganisatie. Het ‘Corporate Office’ van het 
concern van de moederorganisatie is gevestigd in Houston, Texas (VS). De werknemer 
wordt ontslagen en verzoekt inzage in zijn persoonsgegevens. De werknemer stelt dat de 
moederorganisatie meer persoonsgegevens heeft verwerkt dan de gegevens die aan hem 
zijn verstrekt. De werknemer vordert de moederorganisatie te veroordelen tot nakoming 
van zijn verzoek tot inzage in al zijn persoonsgegevens en afgifte van zijn volledige 
personeelsdossier op grond van art. 15 AVG. 

De werknemer heeft hiertoe onder meer aangevoerd dat het aanbod van de functie is 
gedaan door een persoon in dienst van de moederorganisatie, het rapport in het kader 
van de ‘background check’ bij indiensttreding is verstuurd naar deze persoon in dienst 
bij de moederorganisatie, er regelmatig (e-mail) correspondentie plaatsvond met diverse 
leidinggevenden van de moederorganisatie, dat de onkostenvergoedingen werden 
uitbetaald door de moederorganisatie en dat er uitwisseling is geweest tussen de 
organisatie en de moederorganisatie (onder meer met betrekking tot de huwelijkse staat 
van de werknemer).

Er wordt overwogen dat de vordering die ziet op afgifte van het personeelsdossier niet 
toewijsbaar is, omdat de moederorganisatie niet veroordeeld kan worden tot afgifte van 
iets waarover zij niet beschikt. De organisatie was namelijk de werkgever van de werknemer, 
niet de moederorganisatie. Enkel de directe werkgever wordt geacht beschikking te 
hebben over het personeelsdossier. Daarnaast is het niet mogelijk in een kort geding om 
op basis van vermoedens een veroordeling uit te spreken tot het geven van inzage, indien 
de gedaagde partij gemotiveerd betwist over de desbetreffende gegevens te beschikken. 
Dit alles betekent dat de gevraagde voorzieningen worden geweigerd.

Achtergrondinformatie: 

“De moederorganisatie heeft bestreden in het bezit te zijn van het personeelsdossier van de 
werknemer. Dat zij hiervan niet in het bezit is, is voorshands voldoende aannemelijk aangezien 
niet zij, maar de organisatie als werkgever van de werknemer had te gelden. De vordering 
die ziet op afgifte van het personeelsdossier is dan ook reeds hierom niet toewijsbaar. De 
moederorganisatie kan moeilijk worden veroordeeld tot afgifte van iets waarover zij niet 
beschikt.” (Ro 4.1) 

Wanneer een gedaagde dus een vermoeden van het bezit van gegevens gemotiveerd 
betwist dan is een veroordeling op basis van dat vermoeden niet mogelijk in een kort geding. 
“Dat de werknemer ‘vermoedt’ dat de moederorganisatie nog meer persoonsgegevens 
heeft (‘verwerkt’) is onvoldoende om de moederorganisatie te veroordelen tot het verlenen 
van inzage in die gegevens.   Dit vermoeden is onvoldoende onderbouwd, gezien het 
gemotiveerde verweer van de moederorganisatie dat onder meer inhoudt dat nimmer een 
Russische privédetective is ingeschakeld om onderzoek te doen naar de werknemer, dat er 
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geen e-mailcorrespondentie bestaat over de huwelijkse staat van de werknemer en dat de 
werknemer nimmer in dienst is geweest van de moederorganisatie, doch uitsluitend van 
de organisatie. Ook is door de moederorganisatie in de conclusie van dupliek gemotiveerd 
bestreden dat zij als verwerkingsverantwoordelijke heeft te gelden voor de persoonsgegevens 
die de werknemer heeft genoemd in zijn conclusie van repliek.” (Ro 4.2)

3.2  ECLI:NL:RBGEL:2020:2521 (KORT GEDING: FOTO’S VAN 
KLEINKINDEREN) – 13 MEI 20202 
Korte samenvatting:

In deze zaak beslist de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland dat op last van 
een dwangsom is bepaald dat foto’s van kleinkinderen, die zijn geplaatst op een persoonlijk 
Facebook-account van hun oma, moeten worden verwijderd, omdat niet gebleken is 
dat de gedaagde de foto’s slechts gebruikt voor een zuiver persoonlijke activiteit. Het is 
onvoldoende duidelijk gebleken in hoeverre zij haar Facebook-account had afgeschermd 
voor derden en het is onduidelijk of de foto’s via een zoekmachine te vinden zijn. Daarnaast 
is bij Facebook niet uit te sluiten dat geplaatste foto’s verspreid kunnen worden en in 
handen van derden kunnen komen, volgens de rechter. De AVG en UAVG zijn hiertoe door 
de rechter van toepassing verklaard, met gevolg dat er sprake is van een onrechtmatige 
verwerking van persoonsgegevens.

In de UAVG is bepaald dat voor het plaatsen van foto’s van minderjarigen, die de leeftijd van 
16 jaren nog niet hebben bereikt, toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger(s) is 
vereist. Daarnaast is overwogen dat oma geen nieuwe afbeeldingen van haar kleinkinderen 
op social media mag plaatsen zonder toestemming. Haar emotionele band met het oudste 
kind leidt niet tot een ander oordeel.

Achtergrondinformatie:

De zaak was aangespannen door de dochter van de vrouw (oma; gedaagde). Moeder en 
dochter hebben vanwege een ruzie al ruim een jaar geen contact meer met elkaar. De 
dochter heeft drie minderjarige kinderen. Samen met haar ex heeft ze het ouderlijk gezag 
over het oudste kind en heeft ze alleen het ouderlijk gezag over haar andere twee kinderen. 
Het oudste kind heeft een aantal jaren bij oma (gedaagde) en opa gewoond. Zowel in deze 
periode als daarna plaatste de oma foto’s van haar kleinkinderen op Facebook. Het plaatsen 
van deze foto’s gebeurde zonder toestemming van de moeder, alsmede haar ex-partner. 
Om de privacy van haar drie kinderen te beschermen sommeerde de moeder vervolgens 
haar eigen moeder (oma; gedaagde) om de foto’s offline te halen. Het publiceren van de 
foto’s van de kinderen op social media zou namelijk ernstige inbreuk op hun persoonlijke 
levenssfeer maken, aldus de moeder van de minderjarige kinderen. De oma weigerde de 
foto’s van social media te verwijderen, waarop de moeder naar de rechter stapte.

De voorzieningenrechter oordeelde dat het niet duidelijk is of de oma of haar dochter 
de foto’s hebben gemaakt. De Auteurswet is daardoor op dit geschil niet van toepassing 
verklaard.  
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De voorzieningenrechter oordeelde echter wel dat de AVG en de UAVG van toepassing zijn. 
“Deze verordening is echter niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens 
door een natuurlijke persoon bij de uitoefening van een zuiver persoonlijke of huishoudelijke 
activiteit. Hoewel niet uit te sluiten valt dat het plaatsen van een foto op een persoonlijke 
Facebookpagina onder een zuiver persoonlijke of huishoudelijke activiteit valt, is naar het 
voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter onvoldoende vast komen te staan hoe 
[gedaagde] haar Facebook-account dan wel haar Pinterest-account heeft ingesteld dan wel 
afgeschermd. Ook is onduidelijk of de foto’s via een zoekmachine zoals Google te vinden 
zijn. Daarnaast is bij Facebook niet uit te sluiten dat geplaatste foto’s verspreid kunnen 
worden en in handen van derden kunnen komen. Gelet op deze omstandigheden is in het 
bestek van dit kort geding niet gebleken dat van een uitoefening van een zuiver persoonlijke 
of huishoudelijke activiteit van [gedaagde] sprake is.” (Ro 4.5)

Het uitgangspunt in de UAVG is dat voor het plaatsen van foto’s van minderjarigen, 
die de leeftijd van 16 jaren nog niet hebben bereikt, toestemming van hun wettelijke 
vertegenwoordiger(s) is vereist. “Vaststaat dat de minderjarige kinderen van [eiseres] jonger 
zijn dan 16 jaar en dat [eiseres] als wettelijk vertegenwoordiger geen toestemming aan 
[gedaagde] heeft gegeven om foto’s van haar kinderen op social media te plaatsen. In het 
geval van [kind 1] geldt dat ook zijn vader daarvoor geen toestemming aan [gedaagde] 
heeft verleend. Gelet hierop zal de voorzieningenrechter [gedaagde] veroordelen om de 
foto van [kind 1] op Facebook en de foto van [eiseres] en haar kinderen op Pinterest te 
(laten) verwijderen. Daarnaast zal [gedaagde] worden verboden om zonder toestemming 
(als bedoeld in de AVG en UAVG) nog foto’s van de minderjarige kinderen van [eiseres] op 
social media te plaatsen.” (Ro 4.6)

3.3  ECLI:NL:RBNNE:2020:1828 (WONINGCORPORATIE HANDELT 
IN STRIJD MET AVG) – 8 MEI 20203 
Korte samenvatting: 

Een huurster van een woonruimte van de woningcorporatie ‘Nijestee’ kreeg een geschil 
over tijdelijke ontruiming bij planmatig onderhoud. Bij vonnis van de voorzieningenrechter 
van de rechtbank Noord-Nederland van 23 juni 2017 is huurster veroordeeld om haar 
woning te ontruimen en ter vrije beschikking te stellen van ‘Nijestee’ gedurende de 
periode dat ‘Nijestee’ aan de woning de geplande werkzaamheden verricht en de woning 
gedurende de uitvoering van de geplande werkzaamheden niet te betreden. Bij vonnis van 
de kantonrechter van de rechtbank Noord-Nederland is onder meer de huurovereenkomst 
tussen huurster en ‘Nijestee’ met betrekking tot de woning ontbonden en eiser veroordeeld 
tot ontruiming ervan. 

In deze procedure kwam aan de orde dat ‘Nijestee’ het niet-geanonimiseerde 
ontruimingsvonnis van de kantonrechter aan een andere huurder in dezelfde buurt had 
getoond in het kader van een gerechtelijke procedure tegen deze andere huurder. De 
huurster was het daar niet mee eens en vorderde een verbod op verspreiding van haar 
persoonsgegevens door ‘Nijestee’. 
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“Het mag zo zijn dat de door huurster aan de kantonrechter ten behoeve van het verkrijgen 
van een rechterlijk oordeel verstrekte persoonsgegevens zijn neergelegd in een in het 
openbaar uitgesproken vonnis. Maar hieruit mag niet de toestemming van de huurster 
voor verdere verspreiding van haar persoonsgegevens worden afgeleid”, oordeelde 
de rechter. “Mede om deze reden worden vonnissen altijd in overeenstemming met de 
anonimiseringsrichtlijnen gepubliceerd op rechtspraak.nl.”

De rechter heeft dan ook geoordeeld dat het zonder toestemming van de huurster of 
zonder andere geldige reden verspreiden van haar persoonsgegevens door Nijestee in 
strijd is met de AVG en jegens huurster onrechtmatig is. De ingestelde vordering van de 
huurster kan worden toegewezen.

Achtergrondinformatie: 

“Tussen partijen is niet in geschil dat het overleggen van een niet-geanonimiseerd vonnis 
in een andere procedure valt onder het begrip verwerken van persoonsgegevens van 
[eiser]. In het vonnis van de kantonrechter van 23 juni 2017 staan immers haar naam en 
adres genoemd. Artikel 4 AVG noemt verspreiden als een wijze van verwerking. Artikel 6 
van de AVG bepaalt dat verwerking van persoonsgegevens alleen is toegestaan indien aan 
een van de voorwaarden die in artikel 6 AVG worden genoemd is voldaan, bijvoorbeeld 
omdat betrokkene daarvoor toestemming heeft gegeven. De kantonrechter is van oordeel 
dat het op de weg van Nijestee ligt om feiten en omstandigheden te stellen en bij betwisting 
te bewijzen, waaruit kan worden afgeleid dat de verwerking rechtmatig is. Hetgeen door 
Nijestee in dat verband naar voren is gebracht in de onderhavige procedure is ontoereikend. 

Het mag zo zijn dat de door [eiser] aan de kantonrechter ten behoeve van het verkrijgen van 
een rechterlijk oordeel verstrekte persoonsgegevens zijn neergelegd in een in het openbaar 
uitgesproken vonnis. Maar hieruit mag niet de toestemming van [eiser] worden afgeleid voor 
verdere verspreiding van haar persoonsgegevens. Mede om deze reden worden vonnissen 
gewezen tegen natuurlijke personen altijd in geanonimiseerde vorm gepubliceerd op 
rechtspraak.nl.” (Ro 2.4.5)

“Het zonder haar toestemming van [eiser] of zonder andere geldige reden verspreiden van 
haar persoonsgegevens door Nijestee is daarmee in strijd met de AVG en jegens [eiser] 
onrechtmatig. De onder IV ingestelde vordering van [eiser] kan worden toegewezen. Zonder 
toelichting die niet is gegeven valt immers ook niet in te zien waarom het verbod te ruim zou 
zijn geformuleerd.” (Ro 2.4.6)
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4.1 RECENTE COVID-19 ONTWIKKELINGEN
De punten hieronder beschrijven kort verschillende publicaties die de afgelopen twee 
maanden zijn gepubliceerd door nationale toezichthouders in Europa. De visie op 
‘temperaturen’ onder de AVG verschilt aanzienlijk per lidstaat. Wat is de stand van zaken?

BELGIË: De Belgische toezichthouder 
beschouwt de meting van de temperatuur 
niet zonder meer als een verwerking van 
persoonsgegevens. De AVG is dan ook niet 
van toepassing voor zover de meting van de 
temperatuur geen bijkomende registratie of 
verwerking van persoonsgegevens met zich 
meebrengt1.  

FRANKRIJK: Werkgevers dienen zich te 
onthouden van het systematisch en algemeen 
verzamelen van informatie omtrent mogelijke 
symptomen die zichtbaar zijn en/of door 
middel van individuele vragen en verzoeken. 
Het is daarom niet mogelijk om gebruik te 
maken van verplichte temperatuurmetingen 
van elke werknemer/agent/bezoeker die 
dagelijks wordt bijgehouden2. 

VERENIGD KONINKRIJK: het testen op 
COVID-19 door werkgevers, waaronder 
‘temperaturen’ is mogelijk in het kader van de 
veiligheid van werknemers en de maatschappij 
in het geheel, wanneer aan de vereisten 
vanuit de AVG wordt voldaan. Relevante 
rechtsgronden zijn art. 6 lid 1 sub e AVG voor 
publieke instellingen en art. 6 lid 1 sub f AVG 
voor niet-publieke organisaties. Aangezien 
het i.c. bijzondere persoonsgegevens 
betreft, dient een uitzonderingsgrond op het 
verwerkingsverbod van toepassing te zijn 
alvorens deze persoonsgegevens kunnen 
worden verwerkt. De ICO wijst hier op art. 9 
lid 2 sub b AVG. Het is belangrijk dat wordt 
voldaan aan de overige verplichtingen uit 
de AVG. Zo moet de inzet noodzakelijk en 
proportioneel zijn, moet er transparant worden 
gecommuniceerd naar betrokkenen en moet 
mogelijk een DPIA worden uitgevoerd, met 
name wanneer gebruik wordt gemaakt van 

1 Klik hier voor de volledige publicatie

2 Klik hier voor de volledige publicatie

privacygevoelige technologieën waarmee 
gezondheidsgegevens worden verwerkt, 
waarbij kan worden gedacht aan thermische 
camera’s. 3. 

DENEMARKEN: Het testen door middel 
van temperaturen wordt niet proportioneel 
geacht4. 

SPANJE: De Spaanse toezichthouder 
verzet zich niet tegen temperaturen, 
maar het temperaturen moet wel worden 
uitgevoerd in overeenstemming met de 
arbeids- en beroepsrisicowetgeving. 
Daarnaast dient het temperaturen door het 
juiste personeel uitgevoerd te worden. De 
beginselen uit de AVG moeten nog steeds 
worden nageleefd. In het geval van het 
controleren van de lichaamstemperatuur 
als preventieve maatregel tegen de 
verspreiding van COVID-19 mag de 
toestemming van de betrokkene niet als 
rechtsgrond dienen. Betrokkenen kunnen 
niet weigeren zich te onderwerpen aan het 
laten testen van de temperatuur zonder 
tegelijkertijd de mogelijkheid te verliezen 
om toegang te krijgen tot het werk waar 
ze in geïnteresseerd zijn. Daarom zou een 
dergelijke toestemming niet vrij zijn5. 

ITALIË: Een werkgever kan werknemers 
vragen of ze symptomen hebben, maar 
dit is wel gelimiteerd. Temperaturen is 
mogelijk, maar dit is alleen geoorloofd 
wanneer de werkgever met zijn bedrijf 
door de goedgekeurde lijst van het DPCM 
22 maart 2020 als “essentieel” kan worden 
aangemerkt. De werkgever mag niet vragen 
naar de symptomen die de drempel van 

3 Klik hier voor de volledige publicatie

4 Klik hier voor de volledige publicatie

5 Klik hier voor de volledige publicatie

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/covid-19-en-de-verwerking-van-persoonsgegevens-op-de-werkvloer
https://www.cnil.fr/fr/coronavirus-covid-19-les-rappels-de-la-cnil-sur-la-collecte-de-donnees-personnelles-par-les
https://ico.org.uk/global/data-protection-and-coronavirus-information-hub/
https://www.datatilsynet.dk/presse-og-nyheder/nyhedsarkiv/2020/mar/hvordan-er-det-med-gdpr-og-coronavirus/
https://www.aepd.es/es/prensa-y-comunicacion/notas-de-prensa/comunicado-aepd-temperatura-establecimientos
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37,5°C bereiken. Daarnaast is deze test gebonden aan de volgende beperkingen:

• Het resultaat van de meting mag niet worden geregistreerd;

• De naam van de werknemer mag niet worden geregistreerd, tenzij hij/zij moet worden 
geïdentificeerd omdat de toegang tot het terrein is geweigerd vanwege koorts;

• Er wordt een privacyverklaring aan de medewerker voorgelegd.

Let op: dit is gebaseerd op de huidige noodwetgeving, het DPCM 22 maart 2020 dat 
uitdrukkelijk verwijst naar het Protocol dat op 14 maart mede is ondertekend door de 
Italiaanse regering en de vakbonden6.   

4.2 BOETES VAN TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEITEN IN EUROPA 
DE BELGISCHE TOEZICHTHOUDER (GBA) GEEFT SOCIAAL MEDIA PLATFORM EEN 
BOETE VAN €50.0007 

De Belgische toezichthouder (hierna: GBA) heeft een internationaal social media platform 
(‘platform’) een boete van €50.000 opgelegd wegens het overtreden van de AVG. De 
naam van het platform niet bekendgemaakt. De boete werd opgelegd omdat het platform 
persoonsgegevens zonder geldige rechtsgrond verwerkte. Dit gebeurde via de functie 
“contacten uitnodigen”, waarmee leden vrienden en contact konden toevoegen en 
uitnodigen.

Aanleiding: 

Het Directiecomité van de GBA heeft de Inspectiedienst gevraagd om deze “contacten 
uitnodigen” functie te onderzoeken. Uit het onderzoek is gebleken dat het platform gegevens, 
betreffende de contacten, van de gebruiker verzamelde en bewaarde. Het platform 
verstuurde vervolgens uitnodigingen naar de personen van wie de contactgegevens op 
deze manier waren verkregen. 

Voor het opslaan van deze contactgegevens en het versturen van een uitnodiging was 
het platform afhankelijk van de toestemming van het lid-gebruiker om deze gegevens te 
importeren, zonder dat daarbij toestemming werd gevraagd aan de personen waarvan de 
contactgegevens werden verzameld. 

Beoordeling: 

Doordat het platform gegevens van niet-leden heeft opgeslagen om hen uitnodigingen te 
sturen, zonder dat deze personen hiertoe toestemming hebben verleend, heeft het platform 
gegevens zonder een geldige rechtsgrond verwerkt. 

Verder werden leden van het platform bij het toevoegen van contacten geconfronteerd met 
vooraf aangevinkte opties, waarbij hun contacten al waren geselecteerd. Daarmee werd ook de 
AVG overtreden, aangezien die stelt dat toestemming vrij en ondubbelzinnig moet zijn en het 
gevolg van een positieve actie, aldus de toezichthouder.
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Voor de GBA is deze beslissing een signaal voor andere social media platforms en 
applicaties die zouden gebruikmaken van gelijkaardige methodes: organisaties kunnen geen 
persoonsgegevens verwerken zonder een geldige rechtsgrond. Deze sanctie is opgelegd in 
overleg met 23 gegevensbeschermingsautoriteiten uit verschillende Europese landen. Dit is 
bewerkstelligd door middel van een artikel 56 AVG-procedure. 

Opvallend is dat de GBA, het oordeel, of een gebruiker geen geldige toestemming kan 
geven in naam en voor rekening van een niet-gebruiker, een onderzoek van de Nederlandse 
toezichthouder heeft aangehaald. Zie hier de overweging: “Whatsapp-gebruikers kunnen geen 
(ondubbelzinnige) toestemming geven namens de niet-gebruikers in hun adresboek om de 
hen betreffende contactgegevens door WhatsApp te laten verwerken, zonder daartoe door de 
betrokken niet-gebruikers te zijn gevolmachtigd. Alleen de betrokken niet-gebruikers zelf (of 
hun wettelijke vertegenwoordigers) kunnen dergelijke toestemming geven. Doordat WhatsApp 
geen ondubbelzinnige toestemming verkrijgt van niet-gebruikers in het adresboek van 
Whatsapp- gebruikers voor de verwerking van hun persoonsgegevens en zij deze toch verwerkt, 
en WhatsApp ook geen andere grondslag heeft voor deze gegevensverwerking, handelt 
WhatsApp in strijd met artikel 8 van de (Nederlandse) Wet Bescherming Persoonsgegevens8.” 

DE BELGISCHE TOEZICHTHOUDER (GBA) HEEFT PROXIMUS EEN BOETE VAN 
€50.000 GEGEVEN VOOR EEN BELANGENCONFLICT VAN ZIJN FUNCTIONARIS 
FEGEVENSBESCHERMING9 

De Belgische toezichthouder (hierna: GBA) heeft een boete van €50.000 opgelegd aan het 
Belgische telecombedrijf Proximus. 

In de Belgische implementatie van de AVG is vastgelegd dat een Functionaris 
Gegevensbescherming (‘FG’) een adviserende rol heeft inzake privacy en kwesties omtrent 
gegevensbescherming. Wat deze functionaris nadrukkelijk niet mag, is onderdeel uitmaken 
van het besluitvormingsproces over dit soort zaken. Door deze dubbelrol te verbieden 
voorkomt de privacywet belangenconflicten.

De GBA zou op een belangenconflict zijn gestuit, na een onderzoek naar aanleiding van een 
data-inbreuk. Volgens Hielke Hijmans, de algemeen-directeur van de GBA, heeft de FG van 
het Belgische telecombedrijf een rol gespeeld in zowel de advisering als besluitvorming 
rondom datakwesties. De persoon in kwestie was namelijk hoofd compliance, risk & audit, 
maar ook de FG bij de provider. Dat is ten strengste verboden. De toezichthouder kon dan 
ook niet anders dan een boete opleggen.

8 Klik hier voor het onderzoek

9 Klik hier voor de publicatie

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/downloads/rapporten/rap_2013-whatsapp-cbp-definitieve-bevindingen-nl.pdf
https://www.computable.be/artikel/nieuws/overheid/6925799/5440850/proximus-betwist-recordboete-gba-maar-schikt-zich-ernaar.html
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DE ZWEEDSE TOEZICHTHOUDER (DATAINSPEKTIONEN) BEBOET GEZONDHEIDSRAAD 
VOOR HET PUBLICEREN VAN GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS10  

De Zweedse toezichthouder (Datainspektionen) heeft een boete van 120.000 Zweedse 
kronen aan de Gezondheids- en Medische Raad van het district Örebro opgelegd.

Aanleiding van de boete was het publiceren van gevoelige persoonlijke gegevens over een 
patiënt die is opgenomen in een forensische psychiatrische kliniek op haar website.

Het district had geen schriftelijke procedures geïmplementeerd met betrekking tot de 
publicatie van (persoons)gegevens op haar website. Het district had hiervoor enkel een 
mondelinge interne procedure ingericht met betrekking tot de publicatie documenten 
welke persoonsgegevens bevatten. Echter, blijkt deze mondelinge interne procedure niet 
te zijn nageleefd, wat tot de onrechtmatige openbaarmaking van persoonsgegevens op 
de website heeft geleid. Het bestuur heeft de opdracht gekregen schriftelijke procedures 
in te voeren om ervoor te zorgen dat de gegevens in overeenstemming met de richtlijnen 
worden gepubliceerd.

TURKSE TOEZICHTHOUDER BEBOET AMAZON VOOR COOKIE-OVERTREDINGEN11 

De Turkse toezichthouder heeft de Turkse Amazon 1.200.000 TL beboet voor overtredingen 
in verband met het gebruik van elektronische berichten en cookies. Dit is de eerste boete 
van een dergelijke omvang in Turkije.

De toezichthouder zegt dat Amazon commerciële elektronische berichten naar gebruikers 
stuurde en persoonlijke gegevens overdroeg zonder expliciete toestemming van de 
gebruiker en geen informatie verstrekte over de verwerkingen die plaatsvonden door 
middel van cookies, zoals de wet wel vereist. Het besluit instrueert Amazon om zijn 
privacyverklaring, gebruiksvoorwaarden en cookie-mededelingen bij te werken.

DEENSE TOEZICHTHOUDER (DATATILSYNET) BEBOET PERSONEELSBEDRIJF VOOR 
OVERTREDING VAN DE AVG12

De Deense toezichthouder heeft het personeels- en wervingsbedrijf JobTeam 50.000 DKK 
beboet. Aanleiding voor de boete was omdat het bedrijf niet voldeed aan de vereisten van 
de AVG.

De toezichthouder heeft hiertoe aangegeven dat JobTeam gegevens heeft verwijderd 
nadat er een verzoek om informatie was ingediend, welke betrekking had op de verwijderde 
gegevens. Hiermee heeft JobTeam in strijd gehandeld met de AVG.

10 Klik hier voor de publicatie

11 Klik hier voor de publicatie

12 Klik hier voor de publicatie

https://www.datainspektionen.se/nyheter/fel-publicera-kansliga-personuppgifter-pa-region-orebro-lans-webb/
https://www.marsanerezturan.com/post/amazon-turkey-fine
https://www.datatilsynet.dk/presse-og-nyheder/nyhedsarkiv/2020/maj/jobteam-indstillet-til-boede/
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4.3 NIEUWS VAN TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEITEN IN 
EUROPA 
DE ICO STELT NIEUWE PRIORITEITEN VAST VOOR PRIVACY EN GEGEVENSBESCHERMING 
IN HET VERENIGD KONINKRIJK TIJDENS COVID-19 EN DAARNA13 

De ICO zet uiteen hoe zij hun prioriteiten voor de komende maanden opnieuw vorm 
hebben gegeven. De teams binnen de ICO hebben de huidige trends, recente klachten 
of verzoeken om steun op de voet gevolgd. Zij hebben vooruitgekeken om te beoordelen 
waar en hoe zij moeten focussen op de gebieden waarop zij de grootste impact kunnen 
hebben om het openbaar belang te beschermen en de economische groei en innovatie te 
ondersteunen:

• Bescherming van het openbaar belang: zij richten zich op de kwesties in verband met 
informatierechten die waarschijnlijk de meeste schade of problemen voor burgers en 
bedrijven zullen veroorzaken.

• Verantwoordelijke gegevensuitwisseling mogelijk maken: ervoor zorgen dat gegevens 
op verantwoorde wijze en met vertrouwen in het algemeen kunnen worden gedeeld. 
Maatregelen kunnen plaatsvinden door in te spelen op de risico’s die voortvloeien uit 
het niet delen van gegevens.

• Toezicht houden op opdringerige en verstorende technologie: de ICO zorgt ervoor dat 
ze de privacy beschermen en tegelijkertijd innovatie mogelijk maken en de economie 
ondersteunen.

• Het werk wordt daarnaast afgestemd op de volgende prioriteiten: bescherming van onze 
kwetsbare burgers, ondersteuning van economische groei en digitalisering (ook voor 
kleine bedrijven), vormgeven van proportioneel toezicht, het gebruik van AI mogelijk 
maken, het mogelijk maken van transparantie, handhaving van de bedrijfscontinuïteit 
(het ontwikkelen van nieuwe manieren van werken in afwachting van herstel).

CNIL: ANONIMISERING VAN PERSOONSGEGEVENS14

Anonimisering maakt het onmogelijk om een persoon uit een dataset te identificeren en 
maakt het dus mogelijk om zijn of haar privacy te respecteren. De CNIL inventariseert de 
technieken die gebruikt kunnen worden en wat er op het spel staat.

Anonimisering is een verwerking die bestaat uit het gebruik van een reeks technieken 
die het in de praktijk onmogelijk maken om de persoon op een of andere manier en op 
een onomkeerbare manier te identificeren. Anonimisering moet niet worden verward 
met pseudonimisering. Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens op 
zodanige wijze dat gegevens met betrekking tot een natuurlijke persoon niet meer aan 
die persoon kunnen worden toegeschreven zonder aanvullende informatie. In de praktijk 

13 Klik hier voor de publicatie

14 Klik hier voor de publicatie

https://ico.org.uk/about-the-ico/news-and-events/news-and-blogs/2020/05/new-priorities-for-uk-data-protection-during-covid-19-and-beyond/
https://www.cnil.fr/fr/lanonymisation-de-donnees-personnelles
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houdt pseudonimisering in dat direct identificerende gegevens (naam, voornaam, enz.) in 
een dataset worden vervangen door indirect identificerende gegevens (alias, volgnummer, 
enz.). Via pseudonimisering is het dus mogelijk om de gegevens van personen te 
verwerken zonder dat deze rechtstreeks kunnen worden geïdentificeerd. In de praktijk is 
het echter vaak mogelijk om de identiteit van personen te achterhalen door middel van 
gegevens van derden: de betreffende gegevens behouden dus een persoonlijk karakter. 
Pseudonimisering is ook omkeerbaar, in tegenstelling tot anonimisering. 

Pseudonimisering is een van de maatregelen die door de AVG worden aanbevolen om de 
risico’s in verband met de verwerking van persoonsgegevens te beperken.

De AVG bevat geen algemene verplichting tot anonimisering. Het is onder meer een van 
de oplossingen om persoonsgegevens te kunnen gebruiken op een manier die de rechten 
en vrijheden van individuen respecteert. De anonimisering opent namelijk mogelijkheden 
voor hergebruik van gegevens die aanvankelijk verboden waren vanwege de persoonlijke 
aard van de gegevens die worden geëxploiteerd, en maakt het zo mogelijk dat actoren hun 
gegevens samenvoegen en delen zonder inbreuk te maken op de privacy van personen. 
Anonimisering maakt het ook mogelijk om gegevens te bewaren na de bewaarperiode.  

Wanneer er sprake is van anonieme gegevens is de AVG niet langer van toepassing. De 
verspreiding of het hergebruik van anonieme gegevens heeft geen gevolgen voor de 
privacy van de betrokken. 


	1. european data protection board (edpb)
	1.1	1.1	Brief omtrent de bekendmaking van gegevens over de Poolse presidentsverkiezingen en de recente Hongaarse regeringsbesluiten met betrekking tot het coronavirus tijdens de noodtoestand 
	1.2	28e Plenaire vergadering EDPB

	2. nationaal nieuws
	2.1 	AP: onderzoek naar TikTok 
	2.2	AP: temperaturen tijdens corona
	2.3	AP: toetst voorstel delen telecomdata
	2.4	AP: Zorgen om dataverzameling bij thuisonderwijs 

	3. Nederlandse rechtspraak
	3.1 	C/13/680460 I/ KG ZA 20-202 MDvH/MV [X tegen Y] (Kort geding: inzageverzoek afgewezen) – 30 april 2020
	3.2 	ECLI:NL:RBGEL:2020:2521 (Kort geding: Foto’s van kleinkinderen) – 13 mei 2020 
	3.3 	ECLI:NL:RBNNE:2020:1828 (Woningcorporatie handelt in strijd met AVG) – 8 mei 2020 

	4. wereldwijde ontwikkelingen
	4.1	Recente COVID-19 ontwikkelingen
	4.2	Boetes van toezichthoudende autoriteiten in Europa	
	4.3	Nieuws van toezichthoudende autoriteiten in Europa	


