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BEÏNVLOEDEN
MET GEBRUIK VAN

PERSOONSGEGEVENS



• Van toepassing op iedere geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens

• Persoonsgegeven: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare 
natuurlijke persoon:
– Naam
– Contactgegevens
– Geslacht, leeftijd, woonplaats
– Inkomen
– Interesses, voorkeuren

ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING
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• Geautomatiseerde verwerking waarbij a.d.h.v. persoonsgegevens

• bepaalde persoonlijke aspecten van een individu worden geëvalueerd

• met als doel te analyseren of te voorspellen

PROFILEREN (ART. 4 LID 4 AVG)



PROFILEREN
MAG ALLEEN MET

TOESTEMMING



EISEN 
PRIVACYREGELGEVING



• Transparantie

• Grondslag (voorzover relevant)
– Toestemming
– Gerechtvaardigd belang

• Bijzondere eisen voor geautomatiseerde besluitvorming: verboden, tenzij onder meer 
uitdrukkelijke toestemming

BELANGRIJKSTE EISEN AVG
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BELANGRIJKSTE EISEN AVG



• Besluit uitsluitend gebaseerd op geautomatiseerde verwerking

• Waaraan voor het individu rechtsgevolgen zijn verbonden 

• Of het individu anderszins in aanmerkelijke mate treft

• EDPB: als de verwerking het gedrag of de keuzen van betrokkenen in aanmerkelijke 
mate treffen

WANNEER GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING (ART. 22)?



ONLINE ADVERTISING
AANMERKELIJK EFFECT? 



DOORGAANS GEEN AANMERKELIJK EFFECT



Hey, congrats, it’s your wedding day! Buy an
awesome bouquet of  flowers for your wife

Yes, I’ll be a great
husband

No, I’ll rather be a 
loser

INDRINGEND OF GEVOELIG

Hey, congrats, it’s your wedding day! Buy a 
beautifull bouquet of  flowers for your wife.

Yes, I’ll be a great
husband

No, I’ll rather
be a loser



KENNIS VAN KWETSBAARHEDEN



KENNIS VAN KWETSBAARHEDEN



KINDEREN



EISEN 
TOESTEMMING



• Toestemming: ‘Elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting 
waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve 
handeling hem betreffende verwerking van persoonsgegevens aanvaardt.’

– Ondubbelzinnige wilsuiting
– Specifiek en geïnformeerd
– Vrij gegeven

EISEN AAN TOESTEMMING



ONDUBBELZINNIGE WILSUITING?



ONDUBBELZINNIGE WILSUITING? 

‘If  you do not want to receive 
commercial e-mail please do not 
tick this box’



SPECIFIEK EN GEÏNFORMEERD: GEEN CATCHALL



DECEIVED BY DESIGN 
How tech companies use dark patterns to discourage us from 
exercising our rights to privacy 

27.06.2018 



CONFIRM SHAMING: VRIJ GEGEVEN?

Ja, ik wil de 
‘Slank worden’ 
nieuwsbrief

Nee, ik blijf
liever
moddervet



• Toestemming: ‘Elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting 
waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve 
handeling hem betreffende verwerking van persoonsgegevens aanvaardt.’

– Ondubbelzinnige wilsuiting
– Specifiek en geïnformeerd
– Vrij gegeven

• Gebruik van dark patterns en evil nudges levert doorgaans geen geldige toestemming
op

EISEN AAN TOESTEMMING



ONLINE ADVERTISING
MET GELDIGE TOESTEMING

ALTIJD TOEGESTAAN





You get free WiFi, if you agree
to assign your first born child
to us for the duration of  
eternity



• EDPB
– Profileren kan een ondoorzichtig proces zijn
– Aantonen dat betrokkenen precies begrijpen waarvoor zij toestemming verlenen

• Proportionaliteitstoets: extra waarborg om toetsen of de verwerking gerechtvaardigd is

• Privacybeginselen:
– Rechtmatig, behoorlijk en transparant
– Verantwoordingsplicht

TOESTEMMING NIET ALTIJD PASSEND



• Belangenafweging: gerechtvaardigd belang verantwoordelijke, tenzij belang  betrokkene 
zwaarder weegt

• Verschillende aspecten:
– Detailgehalte van het profiel
– Volledigheid van het profiel
– Gevolgen van profilering (de effecten op de betrokkene)
– Waarborgen die worden toegepast om te zorgen voor eerlijkheid, non-discriminatie en 

nauwkeurigheid in het profileringsproces.

ALTERNATIEF TOESTEMMING: GERECHTVAARDIGD BELANG



“In my work, I support a view of privacy 
as a balanced value. Yes, privacy 
promotes the interests of data subjects —
note interests, not only expressed 
preferences.”
Helen Nissenbaum, Harvard Business Review



• Beïnvloeding raakt vaak aan meerdere rechtsgebieden
– Privacyregelgeving
– Consumentenbescherming op basis van oneerlijke handelspraktijken
– Mededingingsrecht

• ‘Fairness’ als overkoepelend begrip?

• Open normen en context afhankelijk: voldoende duidelijk aan welke eisen organisaties 
moeten voldoen?

SAMENLOOP



• Complex landschap: veel overlap, maar beschermen verschillende belangen

• Privacy:  bescherming autonome besluitvorming door betrokkene en waarborgen van 
een veilige en eerlijke omgeving voor de verwerking van persoonsgegevens

• Consumentenbescherming: mensen de mogelijkheid geven om met kennis van zaken 
autonoom keuzes te maken

• Mededingingsrecht: markten concurrerend houden om keuzevrijheid voor consumenten 
te waarborgen. 

Damian Clifford

SAMENLOOP



VRAGEN?

T 020 5200 876 of 06 101 88 299
E lieneke.viergever@projectmoore.com
L www.linkedin.com/in/lienekeviergever/




