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•  Trends en ontwikkelingen 
•  Technieken 
•  Bijzondere impact op privacy 
•  Relevante regelgeving 
•  Toestemming en transparantie 
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Location based marketing 



Location based marketing 



Location based marketing 



Location based marketing 



Location based marketing 



1.  Intentie & locatie: matchen met behulp van profiel 

2.  Interactie aangaan met aanbiedingen of kortingen 

3.  Transactie en betaling 

4.  Na de transactie: aftersales, reviews 

Intentie & locatie 



Geofencing 



•  GPS 
•  Wifi / Bluetooth tracking 
•  iBeacons / Bluetooth 4.0 
•  NFC 
•  Inchecken 

Technieken 



Impact op privacy 



Impact op privacy 



Computer versus smartphone 







•  Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) 
•  Telecommunicatiewet (Tw) 

•  Toestemming en transparantie 

•  Handhaving 
•  Consumentenvertrouwen 

Relevante regelgeving 



Voldoende? 



Voldoende? 



•  Doelbinding 
•  Verenigbaar gebruik 
•  Dataminimalisatie 
•  Beveiliging 
•  Bewaartermijnen 
•  Inzage en correctie 
•  Melding bij het College bescherming persoonsgegevens 
•  Etc. 

Andere vereisten Wbp 



•  Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) 
–  Grondslag (art. 8a Wbp) 
–  Bijzondere gegevens (art. 16 Wbp) 
–  Doorgifte naar buiten EER (art. 77 Wbp) 
–  Informatieplicht (art. 33 Wbp) 

•  Telecommunicatiewet (Tw) 
–  Direct marketing (11.7 Tw) 
–  Cookies (art. 11.7a Tw) 
–  Locatiegegevens (art. 11.5a Tw) 

Toestemming en transparantie 



Transparantie: leesbaar 



Transparantie: begrijpelijk 



“Uit onderzoek blijkt dat we enkele weken per jaar kwijt zouden 
zijn als we alle privacystatements zouden lezen die we 
tegenkomen op het web.” F. Borgesius 

Transparantie: effectief 



•  Wie is de verantwoordelijke? 
•  Welke gegevens worden verzameld en gebruikt? 
•  Voor welke doeleinden? 
•  Welke derden hebben toegang en waarvoor? 
•  Beveiliging en bewaartermijn 
•  Doorgifte naar landen buiten Europese Economische Ruimte 
•  Inzage en correctie 

•  Nadruk op onverwacht gebruik 

Waarover? 



Gelaagde informatie: installatie 



Registratie en tour 



Privacy highlights 



Gelaagde privacy policy 



Locatiesymbool 



•  Toestemming: elke vrije, specifieke en op informatie berustende 
wilsuiting (art. 1 sub i Wbp) 

– Wilsuiting 
– Specifiek 
-  Geïnformeerd 
-  Vrij 
 

Toestemming 



Gesloten besturingssysteem 





Wilsuiting? 



Verklaring of gedraging 



Verwerking bij installatie app? 



Privacy friendly default settings 



Specifiek? 



Just in time notifications 



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

Ondubbelzinnig 



Niet in algemene voorwaarden 



Vrij? 



Vrij? 



Vrij? 



•  Wilsuiting 
– Geen vooraangevinkte hokjes 
– Verwerking na toestemming 
– Privacy friendly default settings 

•  Specifiek 
– Geen catch all 
– Just in time notifications 
– Bijvoorbeeld voor gebruik locatiegegevens (per techniek), 

toegang tot camera en contacten, push notifications, toegang tot 
social media 

Aanbevelingen toestemming 



•  Vraag opnieuw toestemming bij materiële wijzigingen in gebruik 

•  Vraag de gebruiker om na een periode van inactiviteit zijn 
instellingen te controleren of zet de oorspronkelijke instellingen 
terug 

•  Verwijderen gegevens na de-installatie app? 

•  Registreer wanneer en waarvoor de gebruiker toestemming geeft 

Aanbevelingen toestemming 



Vragen? 
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