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• Elke vorm van geautomatiseerde verwerking  

• van persoonsgegevens  

• waarbij aan de hand van persoonsgegevens  

• bepaalde persoonlijke aspecten  

• van een natuurlijke persoon worden geëvalueerd,  

• met name met de bedoeling zijn beroepsprestaties, 

economische situatie, gezondheid, persoonlijke 

voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, 

locatie of verplaatsingen  

• te analyseren of te voorspellen. 

WAT IS PROFILING? 
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Er is geen sprake van profiling wanneer de evaluatie 

gepaard gaat met handmatige stappen. 

 

Er is geen sprake van profiling wanneer de gegevens 

niet geïdentificeerd kunnen worden als behorende bij 

een individu. 

- Pseudonimiseren is geen anonimiseren 

- Encyptie is geen anonimiseren 

- Brondata bewaren is geen anonimiseren 

- Koppelen van identifiers is zelden anonimiseren 

 

 

 

 

Randomisatie en Generalisatie 

 

WAT IS GEEN PROFILING? 
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BIG DATA & DMP 
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Profiling 

Direct marketing  Automated Decision 

Making De verwerking van 

persoonsgegevens ten behoeve van 

direct marketing kan worden 

beschouwd als uitgevoerd met het 

oog op een gerechtvaardigd belang. 

Wanneer persoonsgegevens ten behoeve van direct 

marketing worden verwerkt, heeft de betrokkene te allen tijde 

het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van hem 

betreffende persoonsgegevens voor dergelijke marketing, 

met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct 

marketing.  

De betrokkene dient het recht te hebben niet te 

worden onderworpen aan een louter op 

geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit, dat 

een maatregel kan behelzen — over persoonlijke 

hem betreffende aspecten, waaraan voor hem 

rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hem op 

vergelijkbare wijze aanmerkelijk treft, 
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Profiling mag, tenzij geautomatiseerde besluitvorming  

met rechtsgevolg of vergelijkbaar, tenzij: 

 Noodzaak 

 bij wet toegestaan of  

 expliciete toestemming 

 

• Waarborgen (DPIA, bewijs, DPA) 

• Informatieplicht 

 Bij verzameling (doelen) 

 Privacy Statement (logica, gegevens, bewaartermijn, etc) 

• 3-tal rechten betrokkene 

 Het recht op menselijke tussenkomst; 

 Het recht op inzage en om standpunt kenbaar te maken; en 

 Het recht om bezwaar tegen het besluit aan te tekenen en toestemming intrekken 

WANNEER IS PROFILING DOOR BEDRIJVEN TOEGESTAAN? 

AVG 

lezing 
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Profiling (door bedrijven) mag, mits: 

 Noodzaak  

 bij wet toegestaan of  

 expliciete toestemming 

Plus menselijke tussenkomst bij geautomatiseerde besluitvorming met rechtsgevolg of vergelijkbaar 

 

• Waarborgen (DPIA, bewijs, DPA) 

• Informatieplicht 

 Bij verzameling (doelen) 

 Privacy Statement (logica, gegevens, bewaartermijn, etc) 

• 3-tal rechten betrokkene 

 Het recht op menselijke tussenkomst; 

 Het recht op inzage en om standpunt kenbaar te maken; en 

 Het recht om bezwaar tegen het besluit aan te tekenen en toestemming intrekken 

WANNEER IS PROFILING DOOR BEDRIJVEN TOEGESTAAN? 

AP 

lezing 
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Consumer objects 

use of data for 

purpose 

Profile remains for 

analytical purposes 

Data gets processed 

for purpose  

Separate vraag Separate vraag 
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Basis 

• Regels van profiling zijn van toepassing  

 

Aanvullend of strenger? 

• Cookieregels 

• Spamregels 

• Mediawet 

• Nederlandse reclame code 

• Speciale regels door positive bedrijf 

 

 

 

 

LET OP ANDERE WETGEVING 
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• Profiling mag niet bij kinderen 

• Profiling mag niet op grond van ras, ethniciteit of 

religie  

 

 tenzij expliciete toestemming voor specifieke niet bij wet 

verboden doeleinden of  

 noodzakelijk voor algemeen belang 

 

 mits passende maatregelen zijn genomen om de rechten 

vrijheden van de betrokkene te beschermen 

 

 Elk bedrijf is verplicht maatregelen te nemen om 

discriminatie op grond van profiling tegen te gaan 

 

WANNEER IS PROFILING NIET TOEGESTAAN? 
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https://www.youtube.com/watch?v=igOXJ9ZlnUU

