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VOORWOORD
Beste lezer,
De laatste ontwikkelingen op het gebied van privacy en gegevensbescherming
heeft in mei pieken en dalen gekend. Terwijl de samenleving langzamerhand weer
opengaat, is de aandacht enigszins verschoven van de pandemie naar het aanpakken
van de andere uitdagingen van het digitale tijdperk.
Zo zijn er ontwikkelingen rondom gegevensdoorgifte naar het Verenigd Koninkrijk.
De LIBE-commissie van het Europees Parlement heeft een resolutie aangenomen
waarin zij een strenge positie in hebben genomen met betrekking tot het concept
adequaatheidsbesluit. De LIBE-commissie adviseert de Europese Commissie om
een oplossing te vinden voor de bezwaren die eerder door de EDPB zijn genoemd.
Hoewel de resolutie niet bindend is, wordt van de Commissie verwacht dat zij
deze problemen aanpakt voordat de “bridging clause” van de EU-UK Trade and
Cooperation Agreement verstrijkt.  
Daarnaast heeft de EDPB heeft in mei haar eerdergenoemde zorgpunten over het
wetsvoorstel voor een ‘Data Governance Act’ opnieuw benadrukt. Het wetsvoorstel
houdt volgens de EDPB geen rekening met het grondrecht op bescherming van
persoonsgegevens en het is niet afgestemd op de bestaande EU-wetgeving.
In vrolijker nieuws is de eerste transnationale gedragscode voor leveranciers van
clouddiensten goedgekeurd. Hiermee kunnen deze dienstverleners aantoonbaar
maken dat zij voldoen aan de verplichtingen van de AVG en maakt het voor klanten
gemakkelijker en transparanter om te beoordelen of een Cloud-dienst voldoet aan
hun (veiligheids)eisen. Ook hebben de Europese Commissie, de Europese lidstaten
en het Europees Parlement een voorlopig akkoord bereikt over de voorwaarden van
het digitaal Covid-certificaat voor het faciliteren van vrij verkeer in Europa tijdens de
pandemie. Reizigers kunnen met de coronapaspoort-app aantonen dat zij ingeënt zijn
tegen het coronavirus, echter toont het volgens het ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport meer medische gegevens dan dat was verwacht.
In nationaal nieuws heeft de Autoriteit Persoonsgegevens een boete van €525.000,opgelegd aan Locatefamily.com, omdat zij contactgegevens publiceerden zonder
de betrokkenen te informeren en omdat er geen vertegenwoordiger in de EU was
aangewezen. Daarnaast heeft de rechtbank Gelderland heeft zich uitgelaten in
een zaak over schadevergoeding na een hack. Daarin bevestigt de rechter vaste
rechtspraak en moet eiser zijn geleden schade aannemelijk maken. Tegelijkertijd
heeft het Bulgaars Bestuurlijk Hooggerechtshof prejudiciële vragen aan het Europees
Hof van Justitie voorgelegd die het speelveld kunnen veranderen en het makkelijker
kunnen maken voor betrokkenen schadevergoeding te krijgen.
Veel leesplezier,
Bart Schermer, Partner Considerati
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TOELICHTING
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.
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1. EUROPEAN DATA PROTECTION BOARD 		
EN EUROPESE INSTELLINGEN
Hoogtepunten:
•

Strenge LIBE commissie resolutie is aangenomen ten aanzien van het 			
concept adequaatheidsbesluit Verenigd Koninkrijk
•
De Belgische toezichthouder keurt Europese gedragscode ‘EU Cloud COC’ voor
		
leveranciers van clouddiensten goed
•
EDPB benadrukt eerdergenoemde zorgpunten wetsvoorstel ‘Data Governance
		Act’
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1.1 Strenge LIBE commissie resolutie is aangenomen ten
aanzien van het concept adequaatheidsbesluit voor het
Verenigd Koninkrijk
De European Data Protection Board (EDPB) heeft in april een Opinie over het
concept adequaatheidsbesluit voor het Verenigd Koninkrijk (VK) gepubliceerd.  
De EDPB geeft daarin aan dat het AVG-kader en het nationale rechtskader van
het Verenigd Koninkrijk op een groot aantal kernbepalingen sterk op elkaar
zijn afgestemd. De EDPB wijst er erop dat het Verenigd Koninkrijk tot voor
kort een lidstaat van de EU was en heeft dan ook heeft vastgesteld dat veel
kernaspecten met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens in
wezen gelijkwaardig zijn.
Wel onderstreept de EDPB dat de Europese Commissie een aantal belangrijke
punten nader moet beoordelen, zoals de beperkingen op de verdere doorgifte
van persoonsgegevens. Ook wenst de EDPB verdere verduidelijkingen
over de bulk onderschepping van gegevens in het VK, met name in het licht
van uitzonderingen op grond van de nationale veiligheid. Niettemin lijkt
de EDPB de weg open te houden voor een (tijdelijke) goedkeuring van het
adequaatheidsbesluit voor het VK.
Deels in reactie op de Opinie van de EDPB, nam de LIBE commissie van
het Europees Parlement (EP) eerder deze maand echter een strengere
positie in. De LIBE commissie legt in een resolutie vast dat de Europese
Commissie alle belangrijke punten van zorg, die de EDPB Opinie naar voren
brengt, dient op te lossen alvorens een definitief besluit te nemen over het
adequaatheidsbesluit voor het VK.
Deze resolutie is op vrijdag 21 mei door het EP goedgekeurd. Het is
belangrijk erop te wijzen dat het EP geen formele rol speelt in de EUwetgevingsprocedure rondom adequaatheidsbesluiten. Dit is namelijk een
bevoegdheid die uitsluitend aan de Europese Commissie is overgelaten. Als
zodanig is de aangenomen resolutie van het EP dus niet bindend.
Van de Europese Commissie wordt echter wel verwacht dat zij de door
de EDPB en het EP naar voren gebrachte punten in acht neemt en
hierop inhoudelijk reageert. Of deze ontwikkelingen het uiteindelijke
adequaatheidsbesluit voor het VK zullen doen vertragen is op dit moment
nog niet duidelijk. Een definitief besluit moet echter wel vóór eind juni
worden medegedeeld, omdat dan de zogenaamde “bridging clause” in de
EU-UK Trade and Cooperation Agreement verstrijkt. Mocht dit niet lukken,
dan zullen gegevensoverdrachten vanuit de EER naar het VK op een andere
manier gewaarborgd moeten worden, bijvoorbeeld door middel van
modelcontractbepalingen (SCCs).

1.2 Gezamenlijke opinie EDPB & EDPS Digital Green Certificate
De Belgische toezichthouder (GBA) heeft op 20 mei 2021 een
vaststellingsbesluit genomen (Besluit GBA) met betrekking tot gedragscode
voor Cloud Service Providers (CSP). Het gaat om gedragscode ‘EU Data
Protection Code of Conduct for Cloud Service Providers’ (CoC). De CoC is
ingediend door Scope Europe. De CoC helpt CSP’s aantoonbaar te voldoen
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aan de verplichtingen uit de AVG en maakt het voor klanten gemakkelijker
en transparanter om te beoordelen of een Cloud-dienst voldoet aan hun
(veiligheids)eisen.
Inhoud van de gedragscode (CoC)
De CoC adresseert alle typen clouds, zoals Infrastructuur as a Service,
Platform as a Service en Software as a Service, en creëert een baseline voor
het implementeren van de AVG voor deze diensten. De CoC dient praktische
handvatten te geven voor CSP’s. De gedragscode is alleen van toepassing
in gevallen waar de CSP de rol van verwerker in de zin van de AVG heeft.
Het is dus niet van toepassing op verwerkingsactiviteiten die binnen de
eigen verwerkingsverantwoordelijkheid van de CSP vallen, zoals bij business
to consumer-activiteiten. De CoC heeft overigens niet als doel passende
waarborgen voor internationale gegevensoverdracht te bieden.
De CoC geeft richtlijnen en legt bindende vereisten op aan de leden, namelijk
over:
•
•
•
•
•
•
•

Het inschakelen en wisselen van sub-verwerkers, inclusief de door de klant
aangegeven autorisaties;
Vereisten waaraan audits dienen te voldoen, inclusief de mechanismen en
transparantie die CSP’s moeten bieden aan klanten, opdat zij een goede
keuze kunnen maken;
Rechten van Betrokkenen en de rol die de CSP speelt bij het vervullen
daarvan;
De verplichting dat iedere CSP een privacy-contactpersoon moet hebben,
ook als deze CSP’s niet wettelijk verplicht zijn een DPO aan te stellen;
Regels over het vernietigen of teruggeven van persoonsgegevens na afloop
van een overeenkomst;
Het gegeven dat iedere CSP tenminste moet voldoen aan
beveiligingsstandaarden uit ISO 27001, ISO 27701, SOC 2, C5;
Een vergrootte transparantieplicht voor CSP, die verder gaat dan de
transparantieverplichting uit de AVG;

Voldoen aan de gedragscode ontziet de CSP er niet van om te voldoen aan de
overige verplichtingen uit de AVG.
Om naleving met de gedragscode te waarborgen, stelt de CoC de volgende
mechanismen voor:
• Monitoring van de gedragscode door een daartoe aangewezen orgaan;
• Een klachtmechanisme; en
• Sancties
Beoordeling van de gedragscode (CoC)
De EDPB stelt dat een Gedragscode niet slechts de AVG mag herhalen, maar
duidelijke industrie-specifieke verbeteringen moet aandragen op het gebied
van naleving met de AVG. De CoC voldoet hieraan en biedt voldoende
toegevoegde waarde en waarborgen.
De EDPB onderstreept daarbij dat het belangrijk is een goed mechanisme
te hebben voor monitoring en handhaving. Eigenaren van een gedragscode
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dienen een toezichtorgaan aan te wijzen om naleving te monitoren. Dit orgaan
dient vervolgens door de bevoegde autoriteit te worden geaccrediteerd.
De bevoegde autoriteit treedt vervolgens op als enige contactpersoon voor
de eigenaar van de gedragscode en het toezichtsorgaan. De EDPB erkent
dat CoC hieraan heeft voldaan. De gedragscode wijst Scope Europe aan als
toezichtsorgaan. De EDPB concludeert vervolgens dat de CoC voldoet aan de
AVG en Richtlijn 01/2019.
De Belgische GBA heeft op 20 mei 2021 haar finale besluit gepubliceerd
en verstuurd aan de EDPB. De EDPB dient dit besluit vervolgens in bij de
Europese Commissie.

1.3 EDPB benadrukt eerdergenoemde zorgpunten over het
wetsvoorstel voor een ‘Data Governance Act’
Op februari 2020 heeft de Europese Commissie (EC) de ‘European Strategy
for Data’ bekendgemaakt. De EC benadrukt daarin de urgentie om de dataeconomie van de Europese Unie (EU) op mondiaal niveau te versterken. De
strategie is gericht op het creëren van een interne market voor data, die het
internationale concurrentievermogen en data-soevereiniteit van Europa zal
waarborgen. Met het tot stand brengen van gemeenschappelijke Europese
dataruimten zullen meer gegevens beschikbaar komen voor (her)gebruik
in de economie en de samenleving. Hiermee wil de EC ten behoeve van
economische groei en innovatie, nieuwe op datagedreven toepassingen
stimuleren. De EC heeft in november 2020 met de ‘Data Governance Act’
(DGA) het eerste wetsvoorstel uit deze strategie aangekondigd, die als doel
heeft de beschikbaarheid van data binnen de EU te verbeteren en het delen
van data tussen landen en strategisch sectoren makkelijker en betrouwbaarder
te maken.
Het wetsvoorstel biedt een generiek kader met regels over:
1. De voorwaarden voor hergebruik van publieke sector data die
onderworpen zijn aan bestaande beschermingen (zoals commerciële
vertrouwelijkheid, intellectueel eigendom, of gegevensbescherming);  
2. Verplichtingen voor ‘aanbieders van gegevensuitwisselingsdiensten’,
entiteiten die verschillende soorten intermediaire gegevensdiensten
verlenen;
3. De invoering van het begrip ‘gegevensaltruïsme’ en de mogelijkheid voor
organisaties om zich te laten registreren als “in de Unie erkende organisatie
voor gegevensaltruïsme”; en
4. Het in leven roepen van een ‘European Data Innovation Board’, een nieuwe
formele deskundigengroep onder voorzitterschap van de EC.
De EDPB en de European Data Protection Supervisor (EDPS) hebben in maart
2021 al kritisch gereageerd op het wetsvoorstel en in een uitvoerig gezamenlijk
advies hun punten van zorg uiteengezet. De Europese toezichthouders stellen
dat er geen rekening wordt gehouden met het grondrecht op bescherming
van persoonsgegevens en het niet is afgestemd op de bestaande EUwetgeving. Afgelopen maand heeft de EDPB een verklaring uitgebracht waarin
zij naar aanleiding van recente ontwikkelingen rondom het wetsvoorstel deze
zorgpunten nogmaals benadrukt:
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•

De EDPB herhaalt dat zonder robuuste waarborgen voor
gegevensbescherming, het risico bestaat dat het vertrouwen in de
digitale economie niet duurzaam kan zijn. Met andere woorden, het
hergebruik, delen en beschikbaar stellen van gegevens kan voordelen
opleveren, maar ook verschillende soorten risico’s voor betrokkenen en
de samenleving als geheel opleveren. De beginselen en waarborgen uit
gegevensbeschermingswet- en regelgeving moeten vanaf het ontwerpfase
van de gegevensverwerking worden toegepast, met name wanneer
het persoonsgegevens betreft die buiten de betrokkenen om worden
verkregen.
• De EDPB wijst op een aantal aanzienlijke inconsistenties tussen de DGA
en bestaande EU-wetgeving op het gebied van gegevensbescherming
(zoals de AVG) die tot rechtsonzekerheid kunnen leiden. Met name de
samenhang tussen de DGA en de AVG moet verduidelijkt worden. In
geval van tegenstrijdigheden, moet het expliciet worden gemaakt dat
de AVG prevaleert. Daarnaast is volgens de EDPB het belangrijkste punt
dat de DGA geen nieuwe wettelijke grondslag voor het hergebruik van
persoonsgegevens biedt. Alle voorgenomen verwerkingen kunnen alleen
gebaseerd worden op één van de wettelijke grondslagen uit artikel 6 AVG.  
• De begrippen en definities die door DGA zijn geïntroduceerd moeten in
lijn worden gebracht met de AVG. Naar het oordeel van de EDPB, lijken
bepaalde begrippen van de DGA datahandel te legitimeren. De EDPB
herhaalt dat persoonsgegevens niet beschouwd mogen worden als
‘verhandelbaar goed’. Zelfs als de betrokkene instemt met de verwerking
van zijn persoonsgegevens, doet hij geen afstand van zijn grondrechten.
Gezien de fundamentele vraagstukken die moeten worden aangepakt, licht het
in de lijn der verwachting dat het nog enige tijd zal duren voordat de DGA als
wet wordt aangenomen.
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2. NATIONAAL NIEUWS
Hoogtepunten:
•
•
•
•

Voorlopig akkoord over Europees Digitaal Covid-certificaat
Advies Raad van State: wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling
CSR: De Nederlandse digitale autonomie staat onder druk
Stappenplan beheer domeinnamen moet datalek voorkomen
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2.1 Voorlopig akkoord over Europees Digitaal Covid-certificaat
Donderdag 20 mei 2021 hebben de Europese commissie, de Europese
lidstaten en het Europees Parlement een voorlopig akkoord bereikt over
de voorwaarden van het digitaal Covid-certificaat voor het faciliteren van
vrij verkeer in Europa tijdens de pandemie. De Verordening waar het
coronapaspoort juridisch op gebaseerd zal worden, treedt op 1 juli in werking.
Reizigers kunnen door de coronapaspoort-app met een QR-code aantonen dat
zij zijn ingeënt tegen het coronavirus, negatief zijn getest of al een besmetting
achter de rug hebben en daardoor zijn beschermd.
Het Europese coronapaspoort toont volgens het ministerie van
volksgezondheid, welzijn en sport (VWS) echter meer medische gegevens dan
dat het ministerie nodig acht. Zo kan een buitenlandse reisbeambte zien welk
vaccin iemand heeft gehad, hoeveel doses en wanneer. Ook is zichtbaar of je
ziek bent geweest, negatief getest of gevaccineerd.
Het ministerie van VWS wil nu, naast het Europese coronacertificaat, ook
een QR-code invoeren die alleen is bedoeld voor binnenlands gebruik. Die
variant wordt opgenomen in het Europese reiscertificaat, maar moet minder
gezondheidsgegevens gaan bevatten. De nationale QR-code zal alleen worden
gekoppeld aan de initialen, de geboortedag en geboortemaand van een
gebruiker. Bovendien maakt die nationale QR-code geen onderscheid tussen
een testbewijs, een vaccinatiebewijs, of een bewijs dat de bezoeker onlangs
hersteld is van het coronavirus.

2.2 Advies Raad van State: wetsvoorstel elektronische
gegevensuitwisseling
De Afdeling advisering van de Raad van State heeft een advies uitgebracht
over de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. Het Wetsvoorstel
elektronische gegevensuitwisseling in de zorg is op 3 mei 2021 ingediend bij
de Tweede Kamer. Zorgverleners kunnen worden verplicht bepaalde gegevens
(ten minste) elektronisch uit te wisselen. Ook kunnen eisen worden gesteld aan
de taal en de techniek die wordt gebruikt voor de gegevensuitwisseling.
De Afdeling belicht ten eerste dat er nadrukkelijker aandacht moet worden
besteed aan de gevolgen van het wetsvoorstel voor de patiënt en de wijze
waarop patiënten worden voorgelicht over de inwerkingtreding van het
voorstel.
Ten tweede geeft de Afdeling aan dat ook gekozen kan worden voor een
gefaseerde aanpak van onderop. Een landelijke uniforme aanpak van
grootschalige ICT-trajecten is namelijk geen garantie voor succes gebleken.
Daarom moet er volgens de Afdeling een betere balans worden gevonden
tussen de versterking van de regierol van de minister en realisatie door het
zorgveld en de ICT-leveranciers.
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2.3 CSR: De Nederlandse digitale autonomie staat onder druk
De Cyber Security Raad (hierna de CSR) bracht deze maand het advies
‘Nederlandse Digitale Autonomie en Cybersecurity’ uit. De kern van het advies
is dat de digitale afhankelijkheden zo groot zijn geworden, dat de digitale
soevereiniteit van Nederland onder druk staat. De CSR waarschuwt dat cyberdreigingen toenemen en dat we steeds afhankelijker worden van de digitale
infrastructuur, die in handen is van een aantal grote buitenlandse marktspelers.
Dit kan gevolgen hebben voor de nationale en economische veiligheid en
daarmee het verdienvermogen van Nederland, aldus de CSR.
In het rapport worden gerichte adviezen gegeven, die uitmonden in vijf
concrete handelingen. Deze zijn gericht op de overheid en via de overheid
ook op het bedrijfsleven. De concrete handelingen zijn volgens de CSR
noodzakelijk om op korte termijn de Nederlandse positie te versterken, de
cyberweerbaarheid in de toekomst te garanderen en vertrouwen te creëren in
de veiligheid en continuïteit van de digitale maatschappij. De eerste concrete
handeling die de CSR adviseert is het implementeren van een ‘toetsingskader
digitale autonomie cybersecurity’. De tweede actie heeft te maken met de
drie basisvoorzieningen: soevereiniteit-respecterende cloud voor veilige
opslag van data en data-analyse, veilige digitale communicatienetwerken
en post-kwantumcryptografie. Deze drie basisvoorzieningen moeten
volgens de CSR zorgvuldig worden beschermd om strategische autonomie
in de basisinfrastructuur voor economie, maatschappij en democratie te
realiseren. De derde concrete handeling is het verhogen van bewustwording
van het belang van strategische autonomie in cybersecurity. Ook moet het
Nederlandse valorisatie- en innovatieklimaat volgens de CSR sterk verbeterd
worden. Dit vraagt om verandering van organisatie en aansturing. De
laatstgenoemde handeling is een actieve inzet op aansluiting bij EU-beleid
dat een relatie met digitale autonomie heeft en waarbij Nederland ook
gebruikmaakt van de beschikbare EU-financiering.
Al met al is volgens de CSR een betere samenwerking vereist tussen de
publieke sector, de private sector en kennisinstellingen, om de digitale
autonomie in de toekomst te garanderen en de Nederlandse samenleving
vertrouwen te geven in de veiligheid en continuïteit van onze digitale
maatschappij.

2.4 Stappenplan beheer domeinnamen moet datalek
voorkomen
Bij een naamswijziging van een zorgorganisatie of fusie wordt vaak een
nieuwe website gelanceerd, met een bijbehorende nieuwe domeinnaam.
De oude domeinnaam wordt dan niet langer gebruikt en de registratie ervan
niet verlengd. Dit klinkt ongevaarlijk. Maar in 2019 werd ontdekt dat een
verlopen domeinnaam een datalek tot gevolg kan hebben. Alle e-mailadressen
waarmee een organisatie intern en extern heeft gecommuniceerd, zijn namelijk
aangemaakt op basis van de domeinnaam. Het gevaar dat zich voordoet bij
verlopen domeinnamen, is dat een kwaadwillende de oude domeinnaam
registreert en de oude e-mailadressen weer aanmaakt. Deze oude adressen
zijn nog bij veel partijen bekend en zo kunnen er iedere dag e-mailberichten
binnenkomen met vertrouwelijke informatie.
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In de zorgsector betekent een datalek meestal dat zeer gevoelige gegevens
over de gezondheid van patiënten of familieleden op straat komen te liggen.
De kans op een datalek door een verlopen domeinnaam is te verkleinen.
Daarom hebben het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
en experts van Stichting Z-CERT in samenwerking met zorginstellingen een
Handreiking verlopen domeinnamen samengesteld. Hierin staat wat (zorg)
organisaties kunnen doen om de kans op een datalek veroorzaakt door een
verlopen domeinnaam te minimaliseren. De stappen die in de handreiking
worden geadviseerd zijn:
1.
2.
3.
4.
5.

Breng de domeinnaam in kaart
Doe een check bij de Registrar (de partij waarbij de domein-extensie zijn
gekocht)
Beleg het beheer van domeinnamen centraal en leg dit vast
Bouw de activiteit op een domeinnaam netjes af
Biedt nazorg voor de oude domeinnamen

De handreiking biedt tenslotte een checklist die organisaties kunnen
doorlopen om te beoordelen of het beheer van hun domeinnamen goed is
ingeregeld.
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3. NATIONALE BOETES
Hoogtepunten:
•
•
•

CP&A ontvangt boete wegens privacyschending zieke werknemers
Boete PVV Overijssel wegens niet melden datalek
Boete van ruim half miljoen voor Locatefamily.com
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3.1 CP&A ontvangt boete wegens privacyschending zieke
werknemers
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft een boete opgelegd aan het
onderhoudsbedrijf CP&A wegens overtredingen bij het verwerken van
gezondheidsgegevens van zieke werknemers. De CP&A hield de oorzaak
van het ziekteverzuim bij. Het ging om namen van ziektes, specifieke
klachten en pijnaanduidingen. Gegevens over iemands ziekteverzuim zijn
gezondheidsgegevens en waarvan de verwerking noodzakelijk is voor de reintegratie van werknemers. De boete bedroeg €15.000.
Op basis van de AVG mag een werkgever geen informatie over de aard en
oorzaak van iemands ziekmelding registreren, noch ernaar vragen. Dat is
namelijk de taak van de arbodienst of de bedrijfsarts. Er bestaan zeldzame
situaties waarin een werkgever de aard en de oorzaak van de ziekte van een
werknemer mag registreren. Dit komt met name voor als collega’s op de
hoogte moeten zijn van (een deel van) het ziektebeeld van een werknemer
om te kunnen handelen als er iets met de zieke werknemer gebeurt op de
werkvloer.
Naast het feit dat de CP&A dus meer gezondheidsgegevens verwerkte dan
noodzakelijk, had de verzuimregistratie extra beveiligd moeten worden omdat
daarin gezondheidsgegevens (bijzonder persoonsgegevens) werden verwerkt.
Het bleek dat de verzuimregistratie onvoldoende beveiligd was: deze was
online toegankelijk, zonder enige vorm van authenticatie.

3.2 BOETE PVV OVERIJSSEL DOOR HET NIET MELDEN VAN
EEN DATALEK
De Partij voor de Vrijheid (PVV) heeft een boete van €7.500 van de Autoriteit
Persoonsgegevens (AP) gekregen voor het niet melden van een datalek.
Het lek werd veroorzaakt door een e-mail. De e-mail werd verstuurd in
het kader van een bijeenkomst van de achterban van de PVV en had 101
geadresseerden. Door een fout van een fractiemedewerker, waren alle
e-mailadressen zichtbaar voor alle ontvangers. Omdat een e-mailadres
vaak iemands naam bevat, werden hierdoor de politieke opvattingen van
de geadresseerden gedeeld. Als de vertrouwelijkheid van deze gevoelige
informatie wordt geschonden, kan dat voor de geadresseerden een groot
risico vormen omdat hieruit politieke voorkeur blijkt. Politieke opvattingen zijn
bijzondere categorie van persoonsgegevens en verdienen extra bescherming
op grond van artikel 9 van de AVG.
Een van de geadresseerden heeft bij de AP een klacht ingediend over de
privacyschending. De PVV Overijssel bleek het datalek niet adequaat te
hebben behandeld door tijdig een melding te doen bij de AP. Dat is volgens
de autoriteit een ernstige overtreding en de reden voor de boete.

3.3 Boete van ruim half miljoen voor Locatefamily.com
Naar aanleiding van tientallen klachten legde de Autoriteit Persoonsgegevens
(AP) op 12 mei een boete van maar liefst € 525.000 op aan Locatefamily.com.
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Locatefamily.com is een platform waar mensen contactgegevens kunnen
zoeken van familieleden of vrienden die zij uit het oog zijn verloren. De reden
voor de boete is dat Locatefamily.com adresgegevens en telefoonnummers
van mensen publiceert, zonder dat zij hiervan op de hoogte zijn. Locatefamily.
com heeft daarnaast geen vertegenwoordiger in de EU aangewezen.
Organisaties die buiten de EU gevestigd zijn, maar binnen de EU producten
of diensten aanbieden, dienen voor EU-burgers vertegenwoordiger aan te
wijzen zodat zij hun privacyrechten kunnen uitoefenen. Het negeren van deze
verplichting was hoofdzakelijk de oorzaak van de fikse boete voor Locatefamily.
com.
Daarnaast publiceert Locatefamiliy.com persoonsgegevens van betrokkenen,
zonder dat zij hier weet van hebben. AP-vicevoorzitter Monique Verdier
noemt dit een ‘kwalijke zaak’ en benadrukt dat kwaadwillenden hiermee
identiteitsfraude kunnen plegen of de betrokkene anderszins kunnen
lastigvallen.
Naast de boete heeft de AP ook een last op dwangsom opgelegd. Tot 18
maart 2021 had Locatefamily.com de tijd om een vertegenwoordiger binnen
de EU aan te wijzen. Als hier niet (op tijd) gehoor aan werd gegeven diende
Locatefamily.com €20.000,00 per twee weken dat niet aan de last is voldaan te
betalen met een maximum van €120.000,00.
Geschat wordt dat het gaat om gegevens van 700.000 Nederlanders. Door het
internationale karakter van Locatefamily.com werkte de AP in het onderzoek
naar het bedrijf samen met 9 andere privacytoezichthouders.
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4. NATIONALE RECHTSPRAAK
Hoogtepunt:
•
Hack op website van verhuurmakelaar leidt niet per definitie tot (immateriële)
		schade
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4.1 Hack op website van verhuurmakelaar leidt niet per
definitie tot (immateriële) schade
In deze uitspraak oordeelt de rechter dat een hack op website van
verhuurmakelaar niet per definitie leidt tot (immateriële) schade. Eiser heeft zijn
geleden (immateriële) schade niet kunnen onderbouwen en zijn vordering tot
schadevergoeding is afgewezen.
De feiten
Eiser heeft zich op 8 december 2017 als woningzoekende ingeschreven
bij NederWoon Verhuurmakelaars en heeft daarbij een gebruikersaccount
aangemaakt op de website. Voor het aanmaken van een account en om in
aanmerking te kunnen komen voor een woning, heeft eiser moeten ‘aanvinken’
akkoord te gaan met de privacyverklaring en de verstrekking van zijn
persoonsgegevens, zoals zijn NAW-gegevens, een kopie paspoort, loonstroken
en bankafschriften.
In mei 2019 is de website van NederWoon getroffen door een datalek. De
persoonsgegevens van ongeveer 18.500 betrokkenen zijn door een hacker
buitgemaakt en van NederWoon’s servers verwijderd. De betrokkenen die
door deze datalek zijn getroffen, waaronder eiser, zijn via een e-mail op de
hoogte gesteld. Hierin geeft NederWoon aan dat zij niet precies weten welke
gegevens van eiser het betreft, maar wel dat hij een verhoogd risico loopt op
het ontvangen van phishing mails. Hoewel de hacker opgepakt en veroordeeld
is, stelt eiser NederWoon alsnog aansprakelijk voor geleden immateriële
schade begroot tot een bedrag van €575,-.
De beoordeling
Het is aan eiser te stellen en voldoende te onderbouwen dat er daadwerkelijk
(immateriële) schade is geleden. Het is geen automatisme dat een schending
van de AVG leidt tot (immateriële) schade en dus tot schadevergoeding. De
enkele stelling dat sprake is geweest van ‘distress’ is onvoldoende als geen
onderbouwing wordt gegeven waaruit blijkt dat eiser hier concreet last van
heeft gehad of hoe die ‘distress’ zich bij hem heeft geuit.
Vervolgens zegt de rechter dat het niet gebleken is dat daadwerkelijk misbruik
is gemaakt van de gegevens die bij de hack zijn betrokken. De hacker
verantwoordelijk voor de datalek is opgepakt voordat hij de gegevens aan
derden heeft kunnen verkopen of overdragen. Alle gegevensdragers zijn in
beslag genomen waardoor de kans de gegevens alsnog in verkeerde handen
komen nihil is.
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5. EUROPESE RECHTSPRAAK
Hoogtepunten:
•
•
		
•
•

Delen van het (inmiddels vervangen) Britse surveillance regime opnieuw in
strijd verklaard met het Verdrag voor de Rechten van de Mens
Bulgaarse Bestuurlijk Hooggerechtshof legt prejudiciële vragen voor aan het
Europees Hof van Justitie met betrekking tot schadevergoeding onder de AVG
Ierse High Court laat DPC onderzoek naar Facebook-doorgifte doorgaan
Italiaanse Hof van Cassatie oordeelt dat een algoritme transparant moet zijn wil 19
er sprake zijn van geldige toestemming

5.1 Delen van het (inmiddels vervangen) Britse surveillance
regime opnieuw in strijd verklaard met het Verdrag voor de
Rechten van de Mens
Het Britse surveillance regime schendt artikelen 8 en 10 van het Europees
Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM). Dat heeft het Europees Hof van
de Rechten van de Mens (EHRM) geoordeeld op 25 mei in de zaak Big Brother
Watch and Others v. the United Kingdom.
De zaak was aangespannen door journalisten en burgerrechtenorganisaties
na de onthullingen van Edward Snowden in 2013 over de werkwijze van
de Amerikaanse inlichtingendienst NSA en de Britse tegenhanger GCHQ.
Deze uitspraak gaat verder dan de uitspraak in 2018 doordat het Hof nieuw
ontwikkelde criteria geeft voor sterkere waarborgen en een nieuwe eis
toevoegt van voorafgaande onafhankelijke of rechterlijke autorisatie voor
bulkinterceptie. De autorisatie moet zinvol en rigoureus zijn en controleren op
de juiste ‘end-to-end-waarborgen’.
Bulkinterceptie is volgens het Hof niet tegen het Verdrag, omdat de staat
over een ruime beoordelingsmarge (‘margin of appreciation’) beschikt om
te beslissen welk soort surveillance regime noodzakelijk is om de nationale
veiligheid te beschermen. Echter stelt het Hof dat er wel genoeg ‘end-totendwaarborgen’ getroffen moeten worden. Daarbij moet er bij iedere stap
van het proces worden beoordeeld of de bulkinterceptie wel noodzakelijk
en proportioneel is. Daarnaast moet die bulkinterceptie onderwerp zijn van
onafhankelijke autorisatie en achteraf onafhankelijk beoordeeld worden.
en personen kunnen onderscheiden van elkaar een uitdrukkelijke en concrete
grondslag vereisen door de ingrijpende aard in het privéleven van burgers.
Het Hof concludeert dat de Britse regime voor bulkinterceptie van
communicatie drie gebreken kent:
1.
2.
3.

het ontbreken van een onafhankelijke autorisatie voor
bulkinterceptiebevelen;
dat de categorieën van zoektermen (‘selectors’) niet zijn opgenomen in
de aanvraag voor een bevel; en
dat niet is gewaarborgd dat zoektermen die verband houden met een 		
persoon (d.w.z. specifieke identificatoren zoals een e-mailadres) vooraf
intern geautoriseerd worden.

Tot slot hield de GCHQ volgens het Hof niet genoeg rekening met
confidentieel journalistiek materiaal. Er waren geen waarborgen voor het
gebruik van zoektermen die betrekking hadden op journalisten, zoals
voorafgaande goedkeuring door een rechter. Bovendien ontbraken deze
waarborgen ook wanneer de inlichtingendienst al dan niet per ongeluk
bronnen van journalistiek materiaal via bulkinterceptie binnenkregen.

5.2 Het Bulgaarse Bestuurlijk Hooggerechtshof legt
prejudiciële vragen over schadevergoeding onder de AVG voor
aan het Europees Hof van Justitie
Het Bulgaarse Bestuurlijk Hooggerechtshof (BBH) heeft prejudiciële vragen
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gesteld aan het Europees Hof Justitie (HvJ-EU) in een zaak over een datalek bij
de Bulgaarse Belastingdienst (BB). De door de BBH ingediende vragen hebben
betrekking op het recht op schadevergoeding als gevolg schendingen van de
AVG. Afhankelijk van hoe het HvJ-EU op deze vragen antwoord, kan het voor
betrokkenen eenvoudiger worden gemaakt om schadevergoeding te eisen.
In 2019 werd door de BB gemeld dat er een hack van haar bestanden
had plaatsgevonden en dat de persoonsgegevens van 5 miljoen
belastingplichtigen gestolen waren (waaronder 2400 Nederlandse burgers).
Dit heeft geleid tot een sterke reactie van het publiek, omdat een deel van de
gestolen gegevens (ruim 11 GB) gelekt is aan lokale mediagroepen. Volgens
sommige onderzoekers zijn de persoonsgegevens van bijna elke volwassene in
het land gecompromitteerd.
De gelekte persoonsgegevens betreffen, onder andere, namen,
burgerservicenummers, adresgegevens, e-mailadressen, jaarlijkse
belastingaangiften, en salarisgegevens. Naar aanleiding van de melding en
publiciteit heeft de Bulgaarse toezichthouder (CPDP) een onderzoek ingesteld.
Volgens sommige deskundigen waren de gebruikte hacktechnieken namelijk
niet complex. De BB had de hack met de juiste beveiligingmaatregelen dus
kunnen voorkomen. Deze bevindingen leidden ertoe dat de CPDP de hoogste
boete ooit oplegde van €2.6 miljoen.
Honderden burgers hebben op grond van de Bulgaarse Wet aansprakelijkheid
voor schade door de Staat en gemeenten (SMLDA) en de AVG een rechtszaak
aangespannen tegen de BB om schadevergoeding te eisen voor hun gelekte
gegevens. Alleen al bij het BBH zijn er meer dan 100 zaken lopend.
Het BBH legt (vrij vertaalt) de volgende prejudiciële vragen voor aan het HvJEU:
•

•
•

•

Is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens (datalek) die niet is
veroorzaakt door een interne medewerker, maar door iemand van buitenaf,
voldoende om aan te nemen dat de beveiligingsmaatregelen ontoereikend
waren?
Mocht dat niet voldoende zijn om aan te nemen dat de persoonsgegevens
onvoldoende beveiligd waren, hoe moet de rechter dan beoordelen of de
beveiligingsmaatregelen passend waren?
Draagt de verwerkingsverantwoordelijke, in het kader van zijn
verantwoordingsplicht, de bewijslijst om aan te tonen dat hij passende
beveiligingsmaatregelen heeft genomen? Kan de aanstelling van een
forensisch deskundige worden aanvaard als toereikend bewijsmateriaal
om vast te stellen of de beveiligingsmaatregelen in een bepaalde situatie
passend waren?
Is een datalek, die door een hack van buitenaf is veroorzaakt, een geval van
overmacht waar de verwerkingsverantwoordelijke op geen enkele wijze
verantwoordelijk voor is en geen aanleiding geeft tot aansprakelijkheid?

Dit lijkt de eerste prejudiciële verwijzing naar het HvJ-EU te zijn met betrekking
tot schadevergoeding en zal binnen de EU op de voet worden gevolgd. Het
zal bijzonder interessant zijn om te zien hoe het Hof zal oordelen, vooral gezien
eerdere uitspraken van het Hof. Volgens vaste rechtspraak van het Hof leidt
een normschending niet per definitie tot schade, en moet bovendien de te
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vergoeden schade reëel en zeker zijn. Over vergoedbare immateriële schade
heeft het Hof nog niets gezegd, maar in lijn met Nederlandse rechtspraak,
moet de benadeelde de aantasting van zijn persoon aannemelijk maken en de
gestelde schade met concrete gegevens onderbouwen.

5.3 Ierse High Court laat onderzoek DPC naar Facebookdoorgifte doorgaan
Op 14 mei heeft het Ierse High Court het beroep van Facebook Ierland
(Facebook) tegen het onderzoek van de Ierse toezichthouder voor
gegevensbescherming (DPC) naar de internationale doorgiftes van
persoonsgegevens door Facebook verworpen.
De DPC is naar aanleiding van de uitspraak in Schrems II een onderzoek
gestart naar de doorgifte van persoonsgegevens door Facebook aan haar
in de VS gevestigde moedermaatschappij, Facebook Inc., op basis van de
modelcontractbepalingen. Vervolgens heeft de DPC geoordeeld dat de
doorgifte moest worden opgeschort.
Facebook heeft verzocht de voorlopige ontwerpbeschikking van de DPC
te vernietigen, waarbij het onderzoek werd ingeleid en voorlopig werd
vastgesteld dat de doorgiften in strijd waren met de AVG. Facebook voerde
aan dat het recht op een eerlijke procedure tijdens het besluitvormingsproces
van de DPC was geschonden, deels omdat de ontwerpbeschikking van de
DPC was vastgesteld voordat de European Data Protection Board (EDPB)
richtsnoeren had gepubliceerd naar aanleiding van de Schrems II-uitspraak.
Het Ierse High Court oordeelde dat hoewel de besluiten en procedures van
de DPC vatbaar waren voor rechterlijke toetsing, de DPC het recht had om de
door haar gekozen procedure te volgen tijdens haar onderzoek, mits zij eerlijke
procedures en de vereisten van de AVG in acht nam.
De DPC heeft niet te vroeg in het proces of zonder toegang tot onvoldoende
informatie conclusies getrokken, zoals door Facebook aangevoerd. De DPC
is niet verplicht de aanbevelingen of richtsnoeren van de EDPB af te wachten
voordat zij een onderzoek mogen instellen, aldus de High Court. De AVG legt
namelijk een verplichting op de toezichthouder om binnen een redelijk termijn
te handelen en met de nodige zorgvuldigheid maatregelen te nemen wanneer
dat door de AVG wordt vereist.
Facebook zal nu binnen 21 dagen na de hervatting van het onderzoek moeten
reageren op het voorlopige besluit van de DPC.

5.4 Italiaanse Hof: geen geldige toestemming zonder
transparant algoritme
Het Italiaanse Hof van Cassatie heeft vastgesteld dat toestemming van een
gebruiker van een webplatform om zijn persoonsgegevens te verwerken,
niet geldig kan zijn als het gebruikte algoritme niet transparant is. In dat
geval kan de betrokkene namelijk niet op de hoogte zijn van hoe de
verwerking van de gegevens leidt tot een specifieke beslissing. De uitspraak
is van grote betekenis voor de technologiesector en de bescherming van
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persoonsgegevens.
De Italiaanse gegevensbeschermingsautoriteit startte de zaak tegen het
webplatform ‘Mevaluate Onlus’. Het platform probeert de beoordeling of
voorkeur te voorspellen die een gebruiker aan een item zou geven. Daarvoor
maakt het gebruik van zogenoemde reputatiesystemen. De reputatiesystemen
maken het met behulp van algoritmes mogelijk om te voorspellen hoe
betrouwbaar iemand zal zijn op basis van feedback van eerdere transacties.  
De verwerking van de persoonsgegevens die het platform nodig heeft, werd
gebaseerd op toestemming van de betrokkene. Die toestemming werd
echter gegeven zonder dat de gebruiker vooraf op de hoogte was van de
werking van het algoritme, dat werd gebruikt voor het maken van de profielen.
Het Italiaanse Hof van Rome gaf in eerste instantie groen licht voor het
toestemmingssysteem van het platform en oordeelde dat de kennis van de
logica die ten grondslag ligt aan de werking van een gebruikt algoritme, geen
voorwaarde is voor de geldigheid van de gegeven toestemming.
Later besloot Het Hof van Cassatie echter dat als gebruikers zich aansluiten
bij een platform, dit niet direct betekent dat die gebruikers ook een
“geautomatiseerd systeem aanvaarden, dat gebruik maakt van een
algoritme voor de objectieve evaluatie van persoonsgegevens, waarbij het
uitvoeringsschema waarin het algoritme wordt uitgedrukt en de elementen die
voor dit doel worden overwogen, niet bekend worden gemaakt.”
Wanneer een persoon toestemming wordt gevraagd voor de verwerking van
persoonsgegevens om deze aan een algoritme door te geven, dat vervolgens
een geautomatiseerd besluit neemt dat de rechten van de betrokkene kan
beïnvloeden, kan de toestemming niet geldig kan zijn als die persoon niet
voldoende wordt geïnformeerd over de logica achter het algoritme. Het Hof
heeft besloten dat alleen aan de informatieplicht kan worden voldaan als
de betrokkene geïnformeerd wordt over het uitvoerende schema van het
algoritme en de elementen waaruit het is samengesteld.
De zaak werd door het Hof van Cassatie terugverwezen naar het hof van Rome.
Het principe van een transparant algoritme als voorwaarde voor toestemming,
moet volgens het Hof van Cassatie wel worden toegepast bij volgende
onderzoeken door de Italiaanse toezichthouder.
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6. WERELDWIJDE ONTWIKKELINGEN
Hoogtepunten:
•
•
		
•

Franse toezichthouder beveelt organisaties aan cookieregels te voldoen
Britse en Nieuw-Zeelandse toezichthouders ondertekenen 				
samenwerkingsverband voor elektronische berichtgeving
Brits nationale zorgverzekeraar ontdekt datalek voor vaccinatiewebsite
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6.1 Franse toezichthouder beveelt organisaties aan
cookieregels te voldoen
De Franse toezichthouder CNIL heeft twintig organisaties officieel
gewaarschuwd omdat zij niet bleken te voldoen aan de cookierichtlijnen
en de aanbevelingen van de CNIL. Hen wordt opgedragen de bestaande
praktijken te wijzigen en in overeenstemming te brengen met de regels en
aanbevelingen. Deze actie van verificaties en corrigerende maatregelen is
de eerste in Frankrijk sinds de inwerkingtreding van de cookierichtlijnen en
aanbevelingen.
De meeste geadresseerde organisaties zijn belangrijke spelers in de digitale
sector, of zelfs overheidsinstanties. De CNIL benadrukt dat de overtredingen
vooral betrekking hebben op het feit dat het voor de gebruikers niet zo
gemakkelijk is om de cookies te weigeren als dat het is om deze te accepteren.
De CNIL heeft de geadresseerde organisaties een maand de tijd gegeven om
ervoor te zorgen dat zij voldoen aan de eisen. Als een organisatie de deadline
niet respecteert, kunnen de boetes oplopen tot 2% van de omzet van de
desbetreffende organisatie.

6.2 Britse en Nieuw-Zeelandse toezichthouders ondertekenen
samenwerkingsverband voor elektronische berichtgeving
De ‘New Zealand Office of the Privacy Commissioner (OPC)’ kondigde
eerder deze maand aan dat zij, in samenwerking met de Britse Information
Commissioner’s Officer (ICO), een ‘Memorandum of Understanding’
ondertekende in het kader van handhaving op gegevensbescherming.
Met de totstandkoming van het memorandum richten de ICO en OPC een
grensoverschrijdend samenwerkingsverband op.
De ICO verklaart dat het memorandum uiteenzet hoe de toezichthouders
hun werkwijzen kunnen delen en op welke projecten zij een gezamenlijke
taakuitvoering hebben. De OPC stelt dat het memorandum de beginselen van
samenwerking omkleed en voorziet in het bieden van een juridisch kader voor
de onderlinge gegevensuitwisseling. Het memorandum benoemt uitdrukkelijk
dat de ICO en OPC geen persoonlijke data met elkaar zullen delen.
Het memorandum bespreekt onder meer de reikwijdte van de samenwerking,
de rollen en taken van zowel de ICO als OPC afzonderlijk en welke informatie
de toezichthouders onderling zullen uitwisselen met elkaar.

6.3 Brits nationale zorgverzekeraar ontdekt datalek voor
vaccinatiewebsite
De nationale zorgverzekeraar van het Verenigd Koninkrijk, de National Health
Service (NHS), herziet haar online procedure voor het inplannen van vaccinaties
na een datalek ontdekt te hebben op de website, NHS Digital. Dit datalek
onthult de vaccinatiestatus van personen die een afspraak wilden maken voor
het halen van een eerste of tweede coronavaccinatie.
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Op de website kon een Engelse burger een afspraak maken met zijn of
haar NHS-nummer of andere standaard persoonsgegevens, waaronder
geboortedatum en postcode. Maar tegelijkertijd is de vaccinatiestatus van deze
persoons zichtbaar, waardoor vertrouwelijke informatie voor iedereen vindbaar
is door alleen al de NAW-gegevens van een ander in te vullen. Dit had tot
gevolg dat werkgevers zelfs konden achterhalen of hun werknemers al dan niet
gevaccineerd waren.
NHS Digital verklaart dat het systeem geen enkele rechtstreekse toegang heeft
tot medische dossiers en men de aangeboden dienst niet dient te misbruiken.
Datalekken omtrent gegevenssystemen zoals die van de NHS in de VK, maar
ook de GGD in Nederland getuigen van de noodzaak van een uiterst strenge
beveiliging.
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7. WERELDWIJDE BOETES
Hoogtepunten:
•
•

Olympisch Comité beboet door Noorse toezichthouder
Voorlopig boetebesluit Noorse toezichthouder
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7.1 Noorse Toezichthouder Beboet het Olympisch Comite
wegens Dataleks
De Datatilsynet legt het Noors Olympische en Paralympische Comité (NIF) een
boete op van 1.2 miljoen Noorse Krone (€ 118.331) voor het openbaar maken
van de persoonsgegevens van 3.2 miljoen personen. Deze gegevens waren
online zichtbaar voor 87 dagen door een foutmelding bij het testen van een
‘cloud solution’. De gelekte persoonsgegevens betroffen namen, geboortedata,
NAW-gegevens en e-mailadressen. Tussen de getroffen betrokkenen zaten zo’n
ruim 487.000 minderjarige personen.
Uit het boetebesluit van de Noorse toezichthouder blijkt dat het NIF de cloud
solution testte voordat er een risicobeoordeling op de verwerkingen was
uitgevoerd en zonder het nemen van geschikte maatregelen om de gegevens
te beveiligen. Daarnaast kon het testen van de cloud solution worden verricht
door het verwerken van minder data of zelf synthetische data. Om die reden
concludeerde de Datatilsynet dat er geen wettelijke basis bestond voor het
testen en de beginselen van vertrouwelijkheid en dataminimalisatie waren
geschonden.
Het onderzoek van de toezichthouder toont geen aanwijzingen waaruit blijkt
dat de gelekte data misbruikt is.

7.2 Noorse Toezichthouder Publiceert Voorlopig Boetebesluit
van € 2,5 Miljoen
De Noorse toezichthouder bracht onlangs een concept boetebesluit uit van
circa € 2,5 miljoen, om op te leggen aan het Amerikaanse bedrijf Disqus
Inc. Het bedrijf biedt een openbaar platform aan waarop men zogenaamde
‘comments’ kan delen. Verschillende Noorse online kranten gebruiken het
platform, dat zich daarnaast bezighoudt met geprogrammeerd adverteren.
Uit nader onderzoek volgt dat Disqus Inc. data verzamelde en deze data
deelde met adverteerders. Tot op heden concludeert de toezichthouder
van Noorwegen dat Disqus geen gerechtvaardigd belang had bij het
volgen van website bezoekers, en dat voor dergelijke praktijken en
doeleinden de toestemming van de websitebezoeker vereist is. Daarnaast
beval de Datatilsynet Disqus om informatie te verstrekken over de
gegevensverwerkingen via de plug-in.
Vanwege de fundamentele overtredingen en verzwarende omstandigheden is
de boete geplaatst op €2,5 miljoen. De inbreuken treffen honderdduizenden
personen, de betrokken persoonsgegevens zijn zeer gevoelig en kunnen zelfs
politieke opvattingen of data van minderjarigen bevatten.
Disqus Inc. heeft tot 31 mei 2021 om haar opmerkingen in te dienen voordat
de Noorse toezichthouder haar definitieve besluit neemt.
Het voorlopige boetebesluit geeft een sterk signaal af naar buitenlandse
bedrijven die onjuist omgaan met de data van burgers.

28

