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 VOORWOORD 

Beste lezer, 

De zomervakantie heeft weer plaatsgemaakt voor het harde werken, zo ook op het 
gebied van privacy en gegevensbescherming. De ontwikkelingen van de afgelopen 
maand hebben met name plaatsgevonden op mondiaal en continentaal niveau.  

Zo was er veel te doen rondom de berichtgeving dat Apple kindermisbruik tegen 
wil gaan door versleutelde afbeeldingen van gebruikers in iCloud te analyseren. 
Beveiligings- en privacydeskundigen hebben hier kritisch op gereageerd. Zij vrezen 
dat dit het begin is van het monitoren van meer dan alleen afbeeldingen voor meer 
dan alleen de preventie van kindermisbruik.  

Op Europees vlak hebben de Italiaanse en Spaanse toezichthouder meerdere boetes 
uitgedeeld. Deliveroo heeft een boete van €2,5 miljoen opgelegd gekregen door de 
Italiaanse gegevensbeschermingsautoriteit vanwege de onrechtmatige verwerking 
van persoonsgegevens van chauffeurs. De boete is opgelegd vanwege een 
onevenredige verzameling van hun gegevens bij de beginselen van rechtmatigheid, 
transparantie, gegevensminimalisatie en opslagbeperking. De Italiaanse 
toezichthouder heeft daarnaast nog tweemaal een boete van in totaal €5 miljoen 
opgelegd aan Facebook wegens ontoereikende technische en organisatorische 
maatregelen en voor onvoldoende controles met betrekking tot het verkrijgen 
van toestemming van minderjarigen. Verder heeft de Spaanse toezichthoudende 
autoriteit supermarktketen Mercadona beboet voor €2,5 miljoen vanwege het 
onrechtmatig inzetten van gezichtherkenning.  

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft deze maand ook tweemaal van zich laten 
horen. In de eerste plaats heeft zij aanbevelingen gedaan richting gemeenten voor 
de ontwikkelingen van smart cities. Uit deze aanbevelingen komt onder andere naar 
voren dat de basisbeginselen uit de AVG van groot belang zijn, er veel waarde wordt 
gehecht aan het uitvoeren van een DPIA en dat gemeenteraden meer aandacht 
moeten besteden aan onderwerpen als digitalisering en de inzet van smart city-
toepassingen. In de tweede plaats heeft de AP bekend gemaakt dat zij 160 financiële 
instellingen een vergunning verleent voor het registreren van gegevens van fraudeurs 
en het delen van deze gegevens in een incidentenwaarschuwingssysteem. De 
strenge voorwaarden voor de gegevensuitwisseling staan in het nieuwe Protocol 
Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen (PIFI). In dit protocol staan 
regels waaraan banken en verzekeraars moeten voldoen. 

Veel leesplezier,

Bart Schermer, Partner Considerati 
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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, richtsnoeren van nationale en internationale toezichthouders en 
instellingen, Nederlandse en internationale rechtspraak, uitspraken en nieuwsartikelen.

De informatie in dit overzicht vormt een selectie die op basis van relevante 
ontwikkelingen van de afgelopen maand, door Considerati is samengesteld. De 
opgenomen informatie biedt als zodanig geen uitputtend overzicht van alle relevante 
ontwikkelingen met betrekking tot privacy en gegevensbescherming, noch bevat dit 
document (juridisch) advies.

Aarzel niet om contact op te nemen met Considerati bij vragen en opmerkingen of 
indien u suggesties heeft over hoe wij onze kennisdeling kunnen verbeteren.

 TOELICHTING

1. EUROPEAN DATA PROTECTION BOARD   
 EN EUROPESE INSTELLINGEN
Hoogtepunten: 

 • EDPB publiceert verslag over door de lidstaten ter beschikking gestelde 
  middelen
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1.1 EDPB publiceert verslag over door de lidstaten ter 
beschikking gestelde middelen

Het Europees Comité voor gegevensbescherming (EDPB) heeft een verzoek 
ontvangen van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en Binnenlandse 
Zaken (Commissie LIBE) van het Europees Parlement. De vraag aan de EDPB 
is om statistieken te delen over de middelen die door de lidstaten aan de 
toezichthoudende autoriteiten in de Europese Unie worden toegereikt en over 
de handhavingsacties.  

De EDPB vindt krachtig toezicht noodzakelijk, om de bescherming van 
persoonsgegevens als grondrecht betekenis te geven. De toezichthoudende 
functie wordt toegeschreven aan de nationale toezichthoudende autoriteiten 
in de Europese Unie. Deze autoriteiten dienen naar behoren ondersteund 
te worden met voldoende personeel en middelen om de AVG te kunnen 
handhaven en het hoge tempo van technologische ontwikkelingen en 
digitalisering bij te houden.  

Door de in de AVG vastgelegde samenwerkingsverbanden zijn 
toezichthoudende autoriteiten afhankelijk van elkaar geworden. De 
toezichthoudende autoriteiten voeren, naast het behandelen van klachten 
en het uitvoeren van onderzoeken, nog een groot aantal andere taken uit die 
bijdragen aan de gegevensbescherming. Deze taken omvatten onder meer 
DPIA’s, de beoordeling van gedragscodes, de afgifte van instrumenten voor 
certificering, de beoordeling van BCR en het bijdragen aan de werkzaamheden 
van de EDPB om te zorgen voor een consistente toepassing en interpretatie 
van de AVG. Voor al deze taken dienen de toezichthoudende autoriteiten 
voldoende en passende middelen ter beschikking te hebben. 

Dit statement vanuit de EDPB is interessant gezien de recente berichtgeving 
vanuit de AP, waarbij de AP in een rapportage naar voren heeft gebracht dat zij 
meer middelen nodig heeft om haar taken goed uit te kunnen voeren.

2. NATIONAAL NIEUWS
Hoogtepunten: 

 • De omstreden NCTV-wet moet volgens Platform Burgerrechten controversieel   
  verklaard worden
 • Autoriteit Persoonsgegevens geeft aanbevelingen aan gemeenten voor de   
  ontwikkeling van smart cities 
 • Autoriteit Persoonsgegevens verleent 160 financiële instellingen een vergunning  
  om informatie over fraude te delen 
 • Kamer van Koophandel lekt privéadressen van 1800 personen, waaronder die van  
  Kamerleden 

https://edpb.europa.eu/system/files/2021-08/edpb_report_2021_overviewsaressourcesandenforcement_v2_0.pdf
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/meerjarenbegroting_groeiplan_ap.pdf
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2.1 De omstreden NCTV-wet moet volgens Platform 
Burgerrechten controversieel verklaard worden 

In ons kennisdocument van juli 2021 werd het NCTV-wetsvoorstel al kort 
genoemd. Deze maand roept het Platform Bescherming Burgerrechten 
(hierna: het Platform), in een brief, de Tweede Kamer op om de NCTV-wet 
controversieel te verklaren en niet in behandeling te nemen zolang er nog 
geen regering is gevormd. 

Het wetsvoorstel genaamd: “Wet verwerking persoonsgegevens coördinatie 
en analyse terrorismebestrijding en nationale veiligheid” geeft de NCTV 
bevoegdheid om voor de bestrijding van terrorisme en de nationale veiligheid 
persoonsgegevens te verwerken. Ook maakt het wetsvoorstel mogelijk dat 
fenomenen en trends op deze terreinen gesignaleerd, geanalyseerd en geduid 
kunnen worden. Het Platform is helder in de brief en stelt dat het wetsvoorstel 
een ernstige inbreuk op de grondrechten van burgers vormt. Dit is een 
duidelijke reden om een dergelijk voorstel niet door een demissionair kabinet 
te laten indienen. Dit geldt volgens het Platform bij uitstek voor een kabinet 
dat is afgetreden wegens het schenden van grondrechten van een groot aantal 
burgers in de Kindertoeslagenaffaire.  

In april van dit jaar werd bekend dat de NCTV zonder wettelijke grondslag 
jarenlang burgers heeft gevolgd, dossiers over hen heeft opgesteld en deze 
met andere partijen heeft gedeeld. Het Platform vindt het alarmerend dat er 
binnen een organisaties als de NCTV kennelijk de opvatting heerst dat burgers 
zonder wettelijke grondslag onderworpen mogen worden aan dergelijke 
vormen van surveillance. Dat dit is gebeurd onder de verantwoordelijkheid van 
hetzelfde kabinet dat wegens de Kindertoeslagenaffaire is afgetreden, noemt 
het Platform tekenend.  

Om toch een wettelijke basis te creëren voor de praktijken van NCTV, startte 
het demissionaire kabinet een wetgevingsproces waar zij de termijn van reactie 
op de consultatie op een week had ingezet terwijl vier weken de standaard 
is. Dit kwam het ministerie van Justitie en Veiligheid op kritiek te staan van 
verschillende belangenorganisaties. Het Platform is van mening dat deze 
werkwijze van het ministerie laat zien dat de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer van burgers, onder de huidige regering, niet in goede handen is.

2.2 Autoriteit Persoonsgegevens geeft aanbevelingen aan 
gemeenten voor de ontwikkeling van smart cities

Gemeenten zetten steeds vaker slimme oplossingen, zoals sensoren, camera’s 
en/of wifitracking, in om de openbare ruimte te analyseren en eventuele 
sturing mogelijk te maken. Bij de inzet van smart cities worden vaak grote 
hoeveelheden persoonsgegevens verwerkt. Als gevolg hiervan kan de 
privacy van betrokkenen in het geding komen. Bovendien bestaan er tussen 
gemeenten grote verschillen qua inzet van smart city-toepassingen. Smart city-
toepassing uit het verleden hebben laten zien dat het bij deze toepassingen 
soms ontbreekt aan voldoende aandacht, kennis en een gemeentelijk kader bij 
de inzet van deze toepassingen. 

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft op 30 juli 2021 daarom een 
onderzoeksrapport gepubliceerd betreffende de bescherming van 
persoonsgegevens in de ontwikkeling van smart cities. Hierin geeft de AP 
aanbevelingen voor gemeenten die door middel van meetapparatuur data in 
de openbare ruimte verzamelen of dat van plan zijn.   

Het onderzoeksrapport behandelt allereerst de relevante basisbeginselen 
en vereisten uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: 
AVG) in het kader van smart cities. Er moet bijvoorbeeld vastgesteld worden 
wat het concrete doel van de smart city-toepassing is en welke rechtmatige 
grondslag er voor de gegevensverwerking bestaat. Ten tweede hangt de 
AP in haar onderzoek veel gewicht aan het uitvoeren van een DPIA in het 
kader van smart city-oplossingen. DPIA’s dienen periodiek geëvalueerd en 
eventueel herzien te worden, aangezien ingezette technologieën binnen smart 
cities zich in rap tempo ontwikkelen. Voorts wijst de AP op het belang van het 
ontwikkelen van beleid rondom smart cities. In een smart city-beleid moeten 
gemeenten aangeven welke kaders zij hanteren waarbinnen de ontwikkeling 
van smart cities plaats kan vinden. In het onderzoek van de AP komt naar voren 
dat grotere gemeenten veelal beleid hebben op dit gebied maar dat kleinere 
gemeenten hierin vaak achterblijven. 

De AP is verder van mening dat binnen gemeenteraden meer aandacht 
besteed kan worden aan onderwerpen als digitalisering en de inzet van 
smart city-toepassingen. Ook is van belang dat gemeenten kritisch blijven 
bij de aanschaf van producten en diensten. Zij vindt dat gemeenten 
soms te snel een samenwerking aangaan met leveranciers van ‘mooie 
oplossingen’. Daarbovenop stelt de AP dat gemeenten over genoeg mensen 
en middelen moeten beschikken om de privacyorganisatie binnen de 
gemeente te waarborgen. Hierbij is met name de rol van de Functionaris 
voor Gegevensbescherming (FG) van betekenis. Tot slot geeft de AP als 
aanbeveling om inwoners te betrekken bij het ontwikkelen van smart city-
toepassingen. Transparantie en participatie kan op vele verschillende manieren 
bewerkstelligd worden, bijvoorbeeld door inwoners te betrekken bij het 
uitvoeren van een DPIA of door het opstellen van openbare sensorregisters. 

Al met al geeft het onderzoeksrapport van de AP heldere aanbevelingen voor 
de toepassing van smart cities. De aanbevelingen dienen de basis te vormen 
voor gemeenten om de privacy van betrokkenen te waarborgen binnen het 
ontwikkelproces en de toepassing van smart cities.  

Wilt u meer weten over het onderzoeksrapport, lees dan het blog over het 
onderzoeksrapport dat op onze website is gepubliceerd.

https://bijvoorbaatverdacht.nl/wp-content/uploads/2021/07/Brief-Platform-Bescherming-Burgerrechten-inzake-wetsvoorstel-uitbreiding-bevoegdheden-NCTV-30_7_21.pdf
https://www.internetconsultatie.nl/terrorismebestrijding
https://www.internetconsultatie.nl/terrorismebestrijding
https://www.amnesty.nl/actueel/minister-schoffeert-de-zo-gelauwerde-tegenmacht
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/ap-publiceert-aanbevelingen-voor-smart-cities
https://www.considerati.com/nl/kennisbank/hoe-gaan-gemeenten-smart-om-met-privacy-binnen-smart-cities.html


10 11

2.3 De Autoriteit Persoonsgegevens verleent 160 financiële 
instellingen een vergunning om informatie over fraude te delen

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft bekendgemaakt 160 
financiële instellingen een vergunning te verlenen voor het registreren 
van gegevens van fraudeurs en het delen van deze gegevens in een 
incidentenwaarschuwingssysteem.  

Banken en verzekeraars willen informatie over incidenten, zoals identiteits- 
of helpdeskfraude, bijhouden en delen met andere financiële instellingen. 
Strafrechtelijke gegevens mogen alleen verwerkt worden onder toezicht van de 
overheid of indien dit is toegestaan door middel van een wettelijke bepaling 
en de UAVG geeft hier de ruimte voor. Op grond van artikel 33 UAVG mogen 
strafrechtelijke gegevens namelijk verwerkt worden wanneer de AP hiervoor 
een vergunning verleent en dat is wat nu is gebeurd. Aan de vergunning zijn 
echter wel strenge voorwaarden verbonden. 
 
De strenge voorwaarden voor de gegevensuitwisseling staan in het nieuwe 
Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen (PIFI). In dit 
protocol staan regels waaraan banken en verzekeraars moeten voldoen. Het 
bijhouden van incidenten door individuele financiële instellingen is toegestaan, 
maar het delen van deze gegevens met andere instellingen moet een strikte 
procedure doorlopen, zoals opgenomen in PIFI. Hiermee wordt geen centrale 
database gecreëerd waarin door banken en verzekeraars gezocht kan worden. 
Individuele financiële instellingen kunnen andere financiële instellingen 
namelijk bevragen, per vraag moet er dan beoordeeld worden of het 
noodzakelijk is om deze strafrechtelijke gegevens te delen. 

AP-bestuurslid Katja Mur zegt hierover: “Fraudebestrijding en het opsporen 
van daders zijn natuurlijk van groot belang. Maar het bijhouden en delen 
van strafrechtelijke gegevens moet wel met grote terughoudendheid en 
zorgvuldigheid gebeuren”, aldus Mur.

2.4 WODC rapport over negatieve gevolgen van immersieve 
technologieën

Immersieve technologieën worden steeds vaker toegepast in de huidige 
maatschappij. Immersieve technologie kan onze perceptie van de werkelijkheid 
aanpassen door het aanbieden van alternatieve sensorische informatie aan de 
zintuigen. De werkelijkheid kan hierdoor worden aangepast, uitgebreid of zelfs 
geheel worden vervangen door een virtuele werkelijkheid aan de hand van 
augmented reality (AR) en virtual reality (VR). Uit onderzoek door Considerati in 
opdracht van het WODC blijkt dat het huidige juridische kader is toegerust om 
de negatieve gevolgen te adresseren, maar niet om schadelijke gedragingen 
te voorkomen.

Uit het onderzoek blijken tevens nog vijf mogelijke negatieve gevolgen van 
immersieve technologie:  

1. Schadelijke en illegale gedragingen in een virtuele wereld; 
2. Schadelijke gevolgen door het gebruik van deze technologie in de fysieke 

wereld; 
3. Schadelijke effecten door immersieve technologie, zoals agressief gedrag;
4. Sociaal-maatschappelijke vraagstukken; 
5. Misbruik van de technologie door derden.  

Doordat er weinig bekend is over de lange-termijn effecten van immersieve 
technologie is het nog onzeker hoe deze vraagstukken in de toekomst een 
rol gaan spelen. Wel komt uit het onderzoek naar voren dat immersieve 
technologie een grote rol gaat spelen in de samenleving.  

De waarden waarachtigheid en vertrouwen komen door de komst van deze 
technologie in het geding. De technologie kan worden gebruikt om mensen te 
beïnvloeden of zelfs te manipuleren. Het huidige juridisch kader, voornamelijk 
het civiel recht, is redelijk goed uitgerust om de negatieve effecten van 
immersieve technologie aan te pakken. Voor het voorkomen van schadelijke 
gedragingen schiet het juridisch kader echter tekort.  

De ethische ontwikkeling en toepassing van immersieve technologie moet in 
de toekomst begeleid worden. Daarnaast moeten er aanpassingen komen in 
het juridisch kader, die zorgen dat schadelijke gedragingen kunnen worden 
voorkomen. 

Het volledige rapport kan hier worden teruggevonden en verder kan ook in de 
meest recente aflevering van de Considerati Responsible Tech-podcast worden 
geluisterd naar de schrijvers van het rapport over het onderzoek.

2.5 Kamer van Koophandel lekt privéadressen van 1800 
personen, waaronder die van Kamerleden

Door een datalek bij de Kamer van Koophandel (KvK) zijn de beschermde 
privéadressen van 1800 mensen gelekt, waaronder die van Kamerleden van 
D66, GroenLinks en BIJ1. Een voormalig advocaat had ten onrechte toegang 
tot de gegevens.  

Het datalek vond plaats doordat een oud-advocaat bij het opvragen van 
informatie uit het Handelsregister gebruik heeft gemaakt van zijn autorisatie, 
terwijl hij daar geen recht meer op had. Hierdoor konden niet-openbare 
privéadressen worden meegeleverd. De voormalig advocaat heeft inmiddels 
bevestigd dat hij de gegevens heeft verwijderd, maar is niet de enige die 
beschikking had tot deze niet-openbare gegevens. Nog zo’n 92 juristen waren 
geautoriseerd om niet-openbare gegevens in te kunnen zien.  

De KvK heeft alle betrokkenen geïnformeerd over het datalek en tevens een 
melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook is er een onderzoek 
ingesteld om de omvang van de schade te bepalen. De KvK heeft na het 
onderzoek 164 autorisaties ingetrokken.

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/vergunning-voor-financi%C3%ABle-instellingen-om-info-over-fraude-te-delen
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/protocol_incidenten-_waarschuwingssysteem_financiele_instellingen_pifi_2021.pdf
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/protocol_incidenten-_waarschuwingssysteem_financiele_instellingen_pifi_2021.pdf
https://www.wodc.nl/actueel/nieuws/2021/08/03/negatieve-gevolgen-van-immersieve-technologie-zoals-virtual-reality-in-kaart-gebracht
https://www.youtube.com/watch?v=bN9YIiYYBx0&t=418s
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/08/24/kvk-lekte-priveadressen-van-1-800-mensen-waaronder-van-kamerleden-a4055854
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3. NATIONALE RECHTSPRAAK
Hoogtepunten: 

 • Inspanningsverplichting voor indiener inzageverzoek en grondslag voor   
  verwerking persoonsgegevens klantonderzoek
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3.1 Inspanningsverplichting voor indiener inzageverzoek en 
grondslag voor verwerking persoonsgegevens klantonderzoek

In deze zaak moest de Rechtbank Overijssel zich buigen over een geschil 
tussen de Gemeente- en Waterschapsbelastingen (GBLT) en eiser. GBLT had 
namelijk per abuis een brief naar het vorige woonadres van eiser gestuurd. 
Naar aanleiding van dit datalek was eiser bang dat GBLT meer gegevens aan 
derden zou hebben verstrekt. Daarom diende eiser een inzageverzoek confrom 
artikel 15 AVG in. GBLT heeft aan dit inzageverzoek voldaan, maar eiser was 
nog niet gerust gesteld. Hij was van mening dat niet alle door hem verzochte 
persoonsgegevens aan hem zijn toegestuurd. GBLT was daarentegen van 
mening dat zij wel volledig aan het inzageverzoek had voldaan.  

De rechter vond het verweer van GBLT niet ongeloofwaardig. Het is aan eiser 
om aannemelijk te maken dat er meer persoonsgegevens zijn verstrekt. Het 
enkele vermoeden dat mogelijk vaker persoonsgegevens aan derden zijn 
verstrekt, is in dit kader onvoldoende.  

Tevens is het e-mailadres van eiser gebruikt in een klantonderzoek door GBLT. 
Eiser stelt zich op het standpunt dat dit onrechtmatig is, aangezien hij hier geen 
toestemming voor heeft gegeven. GBLT stelt dat het het mailadres wel degelijk 
rechtmatig is verwerkt, namelijk voor de noodzakelijk heid van de vervulling 
van een taak van algemeen belang (artikel 6, eerste lid, sub e AVG). Vervolgens 
heeft eiser bezwaar gemaakt tegen de verwerking van zijn e-mailadres voor dit 
doeleinde waarop GBLT het e-mailadres van eiser heeft verwijderd. Daarmee 
heeft GBLT naar het oordeel van de rechter voldaan aan de verplichtingen die 
op hem rusten op grond van artikel 17, eerste lid, en artikel 21, eerste lid, van 
de AVG. In het oordeel gaat de rechter niet in op de rechtmatigheid van de 
verwerking.  

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBOVE:2021:3168&showbutton=true&keyword=avg
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4. WERELDWIJDE ONTWIKKELINGEN
Hoogtepunten: 

 • Italiaanse gegevensbeschermingsautoriteit legt Deliveroo boete van 2,5 miljoen  
  euro op
 • Italiaanse toezichthouder legt Facebook tweemaal een boete op van in totaal 5  
  miljoen euro
 • Spaanse toezichthouder legt supermarkt Mercadona boete op van 2,5 miljoen   
  euro voor onrechtmatig gebruik van gezichtsherkenning
 • Apple gaat bestanden in iCloud scannen om kindermisbruik te vinden
 • Groot datalek T-Mobile: diefstal van persoonsgegevens van miljoenen    
  Amerikaanse klanten 

14

4.1 Italiaanse gegevensbeschermingsautoriteit legt Deliveroo 
boete van 2,5 miljoen euro op

De Italiaanse gegevensbeschermingsautoriteit genaamd ‘Garant’ heeft 
Deliveroo op 2 augustus 2021 een boete van 2,5 miljoen euro opgelegd. De 
reden voor de boete is de onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens 
van chauffeurs.  

Garant heeft de boete van Deliveroo opgelegd wegens een gebrek aan 
transparantie bij het gebruik van algoritmen en een onevenredige verzameling 
van hun gegevens bij de beginselen van rechtmatigheid, transparantie, 
gegevensminimalisatie en opslagbeperking onder artikel 5, lid 1 sub a, c en e 
van de AVG.  

Deliveroo heeft bij ongeveer 8.000 betrokkenen persoonsgegevens verwerkt 
op een manier die niet in overeenstemming is met de privacywetgeving. 
De betrokkenen zijn volgens de Italiaanse toezichthouder niet correct 
geïnformeerd. Deliveroo omschrijft verder niet op welke wijze de 
locatiegegevens van de chauffeurs worden verwerkt. Het transparantiebeginsel 
uit artikel 5, lid 1, onder a, AVG wordt hiermee geschonden.  

Daarnaast worden de bewaartermijnen onvoldoende specifiek beschreven en 
zijn daardoor niet te begrijpen voor de betrokkene. Evenmin worden de criteria 
aangegeven die worden gebruikt om de bewaartermijnen te bepalen. Ook 
wordt vermeden om de geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, 
te benoemen. Hiermee worden artikel 13, lid 2, onder a en f, AVG geschonden. 
Deliveroo zegt de gegevens van de chauffeurs gedurende 28 dagen te 
bewaren, maar de realiteit is dat zij de gegevens meer dan een jaar bewaren.   

Deliveroo geeft aan dat de ICO bevoegd is om kennis te nemen van de 
klachten door betrokkenen. Dit is een foutieve vermelding. De ICO is niet de 
bevoegde toezichthoudende autoriteit voor het indienen van klachten door 
betrokkenen. Hierdoor wordt de uitoefening van de rechten van betrokkenen 
niet vergemakkelijkt.  

Verder is er geen sprake geweest van de vaststelling van passende 
maatregelen om de juistheid en nauwkeurigheid van de resultaten van de 
algoritmische systemen periodiek te controleren en oneigenlijk, discriminerend 
gebruik te voorkomen.  

Garant legt op basis van het bovenstaande een administratieve boete op aan 
Deliveroo en gaat er daarnaast vanuit dat het bedrijf binnen 60 dagen de 
onrechtmatigheden rechtzet.

https://www.dataguidance.com/news/italy-garante-fines-deliveroo-%E2%82%AC25m-unlawful-processing
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Volgens de AEPD zijn er twee artikelen uit de AVG geschonden. Ten eerste 
zijn de gegevens op een onrechtmatige manier verwerkt en in strijd met 
de beginselen van noodzakelijkheid, dataminimalisatie en evenredigheid. 
Artikelen 5 en 6 AVG zijn niet nageleefd. Mercadona heeft in de uitgevoerde 
DPIA (‘Data Protection Impact Assessment’) niet genoeg rekening gehouden 
met de specifieke risico’s die bij de gezichtsherkenningstechnologie komen 
kijken.  

Ten tweede stelt de Spaanse toezichthouder vast dat artikel 9 AVG door 
Mercadona is geschonden. Artikel 9 AVG omschrijft een algemeen verbod op 
de verwerking van bijzondere persoonsgegevens, waaronder biometrische 
gegevens onder vallen. Verwerking van deze bijzondere persoonsgegevens is 
enkel toegestaan als er sprake is van een uitzondering op dit algemene verbod. 
De AEPD stelt vast dat er in dit geval geen sprake is van een geldig beroep op 
een uitzondering en daarmee als onrechtmatig kan worden beschouwd.

4.4 Apple gaat bestanden in iCloud scannen om 
kindermisbruikmateriaal te vinden

Apple maakt nieuwe plannen bekend om alle afbeeldingen die naar de iCloud 
worden geüpload of via iMessage worden verstuurd of ontvangen te scannen 
op kindermisbruik gegevens. Voordat een afbeelding wordt geüpload of 
verstuurd, zal de scansoftware eerst de afbeelding vergelijken met bekend 
kindermisbruikmateriaal.  

De scansoftware is aangekondigd voor Amerikaanse iPhones, iPads en iMacs. 
Als er een match wordt gevonden met bekend kindermisbruikmateriaal zal 
een team van onderzoekers vervolgens bepalen of de politie moet worden 
ingeschakeld. Het account wordt geblokkeerd en, indien noodzakelijk, wordt 
er een rapport gestuurd naar het National Center for Missing and Exploited 
Children (NCMEC).   

Apple geeft uitdrukkelijk aan dat overheden die de functie willen gebruiken 
om burgers te controleren niet worden geholpen. Toch blijven privacy 
experts sceptisch over de nieuwe plannen van Apple. De Amerikaanse 
burgerrechtenbeweging EFF spreekt van een einde van de end-to-end 
encryptie belofte en geeft aan dat ‘dit een vermindering is van de privacy van 
alle iCloud Photos-gebruikers, geen verbetering’. Het gevoel dat Apple continu 
met gebruikers over de schouder kan meekijken is een grote aantasting van de 
individuele privacy. Verschillende privacy experts hebben Apple in een open 
brief gevraagd om onmiddellijk te stoppen met de scansoftware.

4.2 Italiaanse toezichthouder legt Facebook tweemaal een 
boete op van in totaal 5 miljoen euro

De Italiaanse toezichthouder (Garant) beboet Facebook tweemaal voor 
het niet naleven van AVG-verplichtingen. De eerste boete van 4 miljoen 
euro is opgelegd wegens ontoereikende technische en organisatorische 
maatregelen. De tweede boete van 1 miljoen euro heeft Garant opgelegd voor 
onvoldoende controles met betrekking tot het verkrijgen van toestemming van 
minderjarigen.  

Garant heeft op 6 juli 2021 de bedrijven Facebook Ireland Ltd. en Facebook 
Inc. een boete van 4 miljoen euro opgelegd als verwerkingsverantwoordelijke 
en verwerker voor de overtreding van artikel 33 van wet nr. 171 van 
21 december 2018, Bescherming van personen met betrekking tot de 
verwerking van persoonsgegevens. Facebook is zich volgens de Italiaanse 
toezichthoudende autoriteit volledig bewust geweest van de risico’s 
die verbonden zijn aan het verkrijgen van persoonsgegevens via hun 
platform. Toch heeft Facebook het nagelaten om passende technische en 
organisatorische maatregelen te nemen om de risico’s van de onrechtmatig 
verkregen persoonsgegevens te beperken.  

Daarnaast heeft de Italiaanse toezichthouder Facebook Ireland Ltd. op 6 juli 
2021 een boete opgelegd wegens overtreding van de artikelen 7 en 33 van 
wet nr. 171 van 21 december 2018, Bescherming van personen met betrekking 
tot de verwerking van persoonsgegevens. Volgens Garant heeft Facebook 
onvoldoende informatie verstrekt over de manieren waarop zij de leeftijd van 
minderjarigen identificeert. Verder ontbreken technische en organisatorische 
maatregelen in deze context wederom.  

Garant heeft aan het Facebook concern gevraagd om binnen zeven dagen 
na de datum van het bevel te reageren op de autoriteit. Ze heeft Facebook 
gevraagd om technische en organisatorische maatregelen te nemen en om 
een passend beveiligingsniveau te waarborgen. Daarnaast heeft zij gevraagd 
om na te gaan of voor personen onder de 16 jaar toestemming is verleend 
door een ouder/voogd.

4.3 Spaanse toezichthouder legt supermarkt Mercadona 
boete op van 2,5 miljoen euro voor onrechtmatig gebruik van 
gezichtsherkenning

De Spaanse toezichthouder, de AEPD, heeft supermarktketen Mercadona 
een boete van 2,5 miljoen euro opgelegd. De reden voor de boete 
is het onrechtmatig gebruik van gezichtsherkenning. Het gebruik 
van gezichtsherkenning valt onder de verwerking van bijzondere 
persoonsgegevens, namelijk biometrische gegevens.  

Uit onderzoek van de AEPD blijkt dat de verwerking van biometrische 
gegevens gevolgen heeft gehad voor elke klant die de supermarkt binnen liep. 
Hieronder vallen ook kinderen en medewerkers van de supermarktketen. De 
gezichtsherkenningstechnologie is voornamelijk bedoeld om personen met 
een strafblad en/of straatverbod op te sporen. 

https://www.apple.com/child-safety/
https://www.apple.com/child-safety/pdf/CSAM_Detection_Technical_Summary.pdf
https://www.dataguidance.com/news/san-marino-guarantor-fines-facebook-%E2%82%AC4m-insufficient
https://www.dataguidance.com/news/san-marino-guarantor-fines-facebook-%E2%82%AC1m-insufficient
https://www.dataguidance.com/news/spain-aepd-fines-mercadona-%E2%82%AC25m-illegitimate-use-facial
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4.5 Groot datalek T-Mobile: diefstal van persoonsgegevens 
van miljoenen Amerikaanse klanten

De Amerikaanse tak van de telecomprovider T-Mobile heeft gemeld dat van 
ongeveer 49 miljoen Amerikaanse klanten persoonsgegevens zijn gestolen. 
De provider meldt dat het gaat om gegevens van 7,8 miljoen klanten die nu 
een abonnement hebben bij T-Mobile en 40 miljoen ex-klanten en potentiële 
klanten.  

T-Mobile werd op de hoogte gebracht van het datalek doordat iemand op 
een hackerforum 30 miljoen BSN-nummers en rijbewijzen van de server 
van T-Mobile voor 6 bitcoin (ongeveer 229.000 euro) van plan was door 
te verkopen. De hackers hebben toegang gekregen tot een deel van de 
klantgegevens, waaronder namen, geboortedata, informatie over ID-bewijzen, 
pincodes, telefoonnummers en BSN.  

T-Mobile zegt beveiligingsmaatregelen te hebben genomen en doet nader 
onderzoek naar de oorzaken van de hack. Alle pincodes van klanten zijn 
inmiddels gereset en het lek is gedicht. Na bekendmaking van het datalek is 
naar buiten gekomen dat in de Verenigde Staten twee massaclaims gestart 
tegen T-Mobile.

https://www.rtlnieuws.nl/tech/artikel/5248794/t-mobile-data-miljoenen-klanten-gelekt-bij-hack
https://www.security.nl/posting/717472/T-Mobile+aangeklaagd+wegens+datalek+met+gegevens+miljoenen+klanten

