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Op 16 mei 2017 publiceerde de Autoriteit Persoons-
gegevens (AP) het 176 pagina's tellende definitieve
ondeuoeksrapport naar de verwerking van persoons-
gegeve$ in Nederland door het Facebook-concern.t
Het is, al met al, een goed leesbaar document. De AP
gaat uitgebteid in op het toepassingsgebied van de
Wet bescherming persoonsgegevens (1 /bP) conform
de lijn die door het Hof vanJustitie van de Europese
Unie is uitgezet in het arrest Google Spanie over de
materiële toepasselijkheid rran de priracyrichtlijn
(Richtlijn 95l,t6lEG) - die ook toepasbaar is op de Alge
mene verordsning gegevensbescherming (AVG). Maar,
hoewel het begrijpelijk is dat het onderzoek zijn
greruzen kent gezien de omvangrijke en ingewikkelde
verwerking van persoonsgegevens door Facebook,
heeft de AP naar rnïn mening een aantal belangrijke
onderwerpen buiten het onderzoek gehouden: de
grondslag van de verwerking, de (op dat moment nog)
toekomstige regels over profilering onder de AVG en
het delen rran emailadressen in het kader rran de ad-

vertentiedienst Custom Audiences. Dat is jamrner,
want juist door die omvangrijke verwerking van per-
soonsgegevens rijzen er bij het zakelijkgebruikvan
en het adverteren op Facebook een aantal privacyas-
pecten waaÍover de AP duidelijkheid had kunnen
verschaffen. Verder heeft de AP een aantal opvallende
opmerkingen over de strekking van de informatiever-
plichtingen gedaan.

1 HetrapportvandeAP

Vol goede moed begon ik aan het 176 pagina's tellende
definitieve onderzoeksrapport van de Autoriteit Pers@ns-

gegevens d.d. 16 mei2O77 naar de verwerking van per-

soonsgegevens in Nederland door het Facebook<oncern.

Mijn eerste reactie is: als de AP boetebevoegdheid zou
hebben gehad,2 zou Facebook dan eenvoor de hand lig-
gende partij zijn geweest om de eerste boete te geven

voor het overtreden van de Wet bescherming persoons-
gegevensf Uit het rapport komt namelijk naar voren
dat Facebook op meerdere punten cruciale informatie
heeft achtergehouden en, naar het lijkt bewust, gebrui-
kers niet heeft geilnformeerd over belangrijke wijzigingen
in het privacybeleid. Dat zou een duidelijk signaal zijn
geweest. De Spaanse toezichthouder heeft dat signaal in
ieder geval wel gegeven en Facebook in september 2017

een boete opgelegd van € 1,2 miljoen voor overtreding
van de Spaanse privacywetgeving,4 in feitevoor dezelftle
overtredingen als de AP vaststelde.

Tijdens het geven van privacycursussen wordt vaak in
de zaal de vraag gesteld waarom Facebookvan gebruikers

mag eisen dat ze akkoord gaan met het privacybeleid,
waarin afstand wordt gedaan van alle rechten en Face
book zich alle data toeeigent. De achtergrond van de
waag is: als Facebook de privacyrechten van miljoenen
Europeanen met voeten mag treden, waarom zou mijn
bedrijf zich dan aan die regels moeten houden? Datvind
ik een terecht punt. Want hoe is aan Nederlandse orga-

nisaties uit te leggen dat een Amerikaans bedrijf dat de

privacywetgeving op grote schaal overtreedt - zonder
daar kennelijk voor gestraft te worden - dat wel mag en
zij niet?

Dan het rapport. Mijn tweede reactie is: het is al met al
een goed leesbaar stuk.

Er valt veel over het rapport te zeggen, maar ik beperk
me in dit artikel tot een bespreking van de rollen van
Facebook Inc. en Facebook Ireland als verantwoordelij-
ken, het toepasselijke recht en de bevoegdheid van de

AP, een aantal opmerkingen over de informatieverplich-
tingen, de verwerkingvan bijzondere persoonsgegevens

door Facebook. Daarnaast zal ik in dit artikel een aantal
onderwerpen verkennen dat in het onderzoek niet aan
de orde is gekomen maar welke wel van belang kunnen
zijn voor de praktijk, namelijk de grondslag voor het
verwerken van de persoonsgegevens van gebruikers voor
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Bieneke Braat is advocaat en lxrrtner bij L€galtree te Leiden- Specialist op het gebied vàn het lT-recht, privacyrecht eD confiactenÍecht.

www.autoriteitpersoonsgegevens.nUsites/defaulUfileslatoms/files/onderzoek-facebook.pdf.
Deze waag laat ik in dit artikel buiten beschouwing. De AP verkreeg tijdens de duur van het onderzoek, dat in 2015 startte en in 2017

met het definitieve rapport eindigde, op 1 januari 2016 boetebevoegdheid en uit het rapport blijkÍ niet dat Facebook hangende het on-
derzoek met de overtredingen (o.a. het verwerken van bljzondere persoonsgegevens zonder dat er sprake is van een uitzonderingssituatie)
is gestaakt dus helemaal uitgesloten lijkt dit echter niet.
Het rapport kwam uit voordat bekend werd dat Facebook gegevens van Facebookgebruikers deelde met Cambridge Analytica zodat deze

konden worden gebruikt in de Amerikaarse verkiezingscampagnes. In Nederland zou dit m.i. een overtreding van zowel de Wbp als de
AVG zijn omdat het om een verwerking van bijzondere persoonsgegevens gaat (politieke opinie) waarvoor geen uitzondering geldt.
Zie techcrunch.coml2077l09l77/facebook-fined-e1-2m-for-privacy-violations-in-spain/?guccounter=1.
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advertentiedoeleinden door Facebook en de rol die een

monopoliepositie daarbij zou kunnen spelen, uitsluitend
geautomatiseerde besluiworming, waaronder profilering
onder de AVG en de grondslag voor de verwerking van
e-mailadressen in het kadervan de Custom Audiences-

dienst van Facebook.

2 Facebooklreland en Facebook Inc.

Het onderdeel waarin de bevoegdheid van de AP en het
toepasselijke rechtworden besproken is helder uiteenge
zet. Het borduurt voort op de arresten van het Hofvan

Justitie in de Googles - en Amamno -zaken.

Eerst stelt de AP vast dat Facebook Inc. samen met
Facebook lreland is aan te merken als verantwoordelijke.
Hoewel Facebook Ireland en Facebook Inc. een bewer-
kersovereenkomst hadden gesloten, waarin Facebook

Inc. als bewerker (onder de AVG: verwerker)werd aange'

wezen en Facebook lreland als verantwoordellike werd
aangemerkt, concludeert de AP terecht dat Facebook

Inc. in feite beslissingen neemt over de Europese gebrui-

kers van de Facebookdienst, zijnde de 'betrokkenen'.

DaaÍTraast stelt de AP dat een moedermaatschappij geen

bewerker kan zijnvan een dochtermaatschappij omdat
de moeder zeggenschap heeft over de dochter.T Hoewel

de Wet bescherming persoonsgegevens maar twee soor-

ten rollen toekent als er persoonsgegevens worden ver-
werkt, namelijk die van verantwoordelijke en die van
bewerker, is het wel mogelijk voor een verantwoordelijke
om binnen een concern op basis van een mandaat gege-

vens te laten verwerken door een andere gïoepsmaat-

schappij, waarbij er in dat geval sprake is van 'intern
beheer'.

Ikwaag me af of in zijn algemeenheidvaltvast te stellen
dat een moedermaatschappij nooit bewerker kan zljn
van een dochtermaatschappij en dat er altijd sprake is

van intern beheer bij uitnrisseling tussen moeder en

dochter. Er zijn situaties denkbaar dat een moedermaat-
schappij als bewerker kan optreden voor een dochteron-
derneming. Bijvoorbeeld als een dochtermaatschappij
een HR-systeem gebruikt dat door een moedermaatschap
pij - die zelf geen werknerners in het systeem heeft
staan - in stand wordt gehouden en wordt beheerd. De

dochtermaatschappij is verantwoordelijke voor de per-

soonsgegevens van de werknemers en de moedermaat-
schappij heeft in die situatie een echte bewerkersrol. Als

zich bij de moedermaatschapPij een datalek zou voor-
doen, dan zou de dochtermaatschaPPij daarvoor aanspra-
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kelijk z!jn, en niet de moedermaatschapplj. In ieder gwal
zou de werkmaatschappij in zo'n situatie duidelijke af-

spraken moeten maken over de rol die de moedermaat-
schappli daarbij heeft, ook als dat niet als 'officiële'be-
werkersovereenkomst geldt.

De AP stelt vast dat Ireland en Inc. gezamenlijk verant-
woordeljk zijn voor de verwerking van de gebruikersge.
gevens omdat zij gezamenlijk het doel en de middelen
van de gegevenwerwerking bepalen. Dit lijkt mij juist.

3 Nederlandse wet geldt voor Facebook Nederland

De AP heeft op grond van arfikel 51 lid 1 Wbp tot taak
toe te zien op de verwerking van persoonsgegevens bij
ofkrachtens wet bepaald. De AP kent zichzelfbevoegd-
heid toe omdat Facebook Nederland in Nederland com-

merciële activiteiten ontplooit.8 Zij verkoopt advertentie
ruimte aan adverteerders in Nederland. Facebook

Nederland is dus een ïestigingvan deverantwoordelijke'
en verwerkt persoonsgegevens 'in het kader van de acti-
viteiten'van die vestiging. Daarmee is de Wet bescher-

ming persoonsgegevens op grond van artikel 4lid 1 van
toepassing op de verwerking door Facebook Inc. van ge
bruikers in Nederland, en is de AP bevoegd.e

De rol van Facebook Nederland is niet die van bewerker,
maar die van 'intern beheerder'. Hoewel het als privacy-
jurist altijd wat oil'vennig voelt om een rechtspersoon
geen rol toe te kennen als ofiuelverantwoordelijke ofi'rrel

die van bewerker, is de conclusie dat Facebook Nederland

een vestiging is van de twee verantwoordelijken, conform
het oordeel van het Hof vanJustitie in het Google-arrest.

Daarin werd geoordeeld dat de Spaanse Googlevestiging
onder de Spaansewet en de bevoegdheidvan de toezicht-
houder viel en als vestiging van Google Inc. moet worden
gezien. Wat Facebook Nederland dus doet met de per-

soonsgegevens moet worden toegerekend aan Facebook

Ireland en Facebook Inc. Op dezelfde manierwaarop de

handelingen die een werknemer met persoonsgegevens

verricht moetenworden toegerekend aan diens werkge'
ver die verantwoordelijke is.

4 Volgenrransurfgedragvan(uitgelogde)Facebook-
gebruikers

Eerst de belangrijkste activiteit van Facebook die in het
rapport wordt behandeld: het volgen van Facebook-ge,

bruikers over meerderewebsites. De gebruikers worden
via trackingcookies gevolgd over websites met een 'Like

button'van Facebook, en websites waarop andere Face-

HvJ EU 13 mei 2014, C-737112 (Google Spain).

HvJ EU 28 juni 2076, C-79ll7s Wwnnl.
Rapport, p. 114, eerste alinea.
Rapport, p. 141, paÍagraaf5.2.3.
Dit is ook in lijn met het recentere anest van het HofvanJustitie van de Europese Unie, inzake fanpagina's op Facebook van Sjuni 2018,

C-27Ot16, ECLI:EU:C:201E:3E8. Daarin zegt het (r.o. 53): 'Om vast te stellen ofeen toezichthoudende autoriteit, in omstandígheden als

die van het hoofdgeding, ten aanzien van een op het grondgebied van de lidstaat waaronder zij ressorteert gelegen vestiging bevoegd is

tot uito€feningvan debevoegdheden die haarkrachtens het nationale recht zijntoegekend, moetworden nagegaan ofdetweevoorwaarden
van artikel 4, lid 1, onder a), van richtlijn 95/46 zijn vervuld, namelijk, ten eerste, ofhet 'een vestiging (...) van de voor de verwerking
verantwoordelijke' in de zin van deze bepaling betreft, en ten tweede, ofdeze verwerking wordt verricht 'in het kader van de activiteiten"
van die vestiging in de zin van diezelfde bepaling.'
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book-interacties plaatsvinden. De AP stelt vast dat gebrui-
kers worden gevolgd over meer dan de helft van de 500

meest bezochte Nederlandse websites. Facebook volgt
de gebruikers zowelwanneer ze ingelogd zijn op hun
Facebook-account als wanneer ze daarvan zijn uitgelogd.
Facebook verzamelt zo informatie over het bezoek van
de website, inclusief het IP-adres, het tijdstip van het
bezoek de frequentie en een URLrefarr. Aan de hand
van deze URI kan Facebook zien wat de gebruiker heeft
bekeken, zoals artikelen en filmpjes op de website. Om
te worden gevolgd is het overigens niet nodig dat de ge'
bruiker op de 'Like button' klilr.

Op zich is het volgen van mensen over het internet (in-
middels) niet ongebruikelijk. Er zijn honderden, zo niet
duizenden online marketingbedrijven die via cookies
het surfgedragvan internetgebruikers volgen en die in-
formatie doorverkopen aan de hoogste bieder. Het ver-
schil tussen die paÉijen en Facebook is echter dat Face-

book ook beschikt over zeer persoonlijke informatie,
soms zelfs bljzondere persoonsgegevens, van mensen die

zij via het sociale mediumverwerken en uitlezen. Daar-

door kan Facebook een gedetailleerd profiel opbouwen
van haar gebruikers. Uit het onderzoek blijkt dat Face-

book informatie die de gebruiker in het eigen profiel
invult, zoals de relatiestatus en de locatiegegevens, ook
gebruikt voor de marketingactiviteiten. In combinatie
met het surfgedragvan die gebruikers krijgt Facebook

dus een zeer indringend beeld van haar gebruikers.

5 Locatiegegevensverzamelen

Verder blijkt uit het onderzoek dat Facebook locatiege.
gevens van de gebruikers verzamelt envoor advertentie-
doeleinden gebruilt. Daarbij verzamelt zij gegevens

rechtstreeks van de gebruiker, maar maakt zij ook ge-

bruik van de gegevens over de locatie van wienden van
de gebruiker om de locatievan de gebruiker te bepalen,

ook als de gebruiker geen toestemming heeft gegeven

voor het opwagen van de directe locatiegegevens van de

gebruiker.

6 Grondslag komt vffr al het andere

Nu dan de vraag die ik zelf wil verkennen: handelt
Facebook in strijd met de Wbp (of de AVG) door zonder
toestemmingvan gebruikers voor advertentiedoeleinden
proflelen op te bouwen aan de hand van hun surfgedrag
(terwijl zij uitgelogd zijn), locatiegegevens en profielge-
gevens?

Wat betreft het tracken van gebruikers over meerdere
websites (en apps in dit geval) voor commerciële, chari-
tatieve of ideële doeleinden: dit is blijkens artikel 11.7a

lid 4 nneede paragraafTW behoudens bewijs van het te-

gendeel een verwerking van persoonsgegevens. Dat te-
genbewijs kan Facebook hier niet leveren.l0 Zij eist dat
gebruikers hun echte naam gebruiken en verwijdert ge
bruikers met 'fake' n'menvaD het platform. Bij deze
gebruikers worden cookies geplaatstwaarmee de gebrui-
kers over het internet en apps worden gevolgd door
Facebook.

De Wbp (en de AVG) schrijft voor dat de verantwoorde-
lijke altijd een grondslag (of in de AVG: een rechtsgrond)
moet hebben om iiberhauptpersoonsgegevens te mogen
verwerken. Daarnaast geldt dat als het om bijzondere
persoonsgegevens gaat er ook nog een, in de Wbp (en

AVG, verder uitgewerkt in de Uitvoeringswet AVGI')

opgenomen uitzonderingsgrond moet gelden om die te
kunnen verwerken. Als de verantwoordelijke de persoons-

gegevens niet magverwerken, komt men dus ook niet
toe aan de waag of alle andere regels van de Wbp worden
gevolgd, dus ook niet aan de vraag ofde betrokkenen in
voldoende mate worden geinformeerd.

7 AP Laat de grondslag buiten beschouwing

Opvallend is daarom dat de AP besloot om in het onder-
zoek niet de waag mee te nemen of er een grondslag is

voor het verwerken van de persoonsgegevens. Uit het
rapport blijkt niet waarom de AP deze keuze heeft ge-

maalct.

In het onderzoek richt de AP zich hoofdzakeljk op de
waag of Facebookwel voldoet aan haar informatiever-
plichtingen (transparantie). Daardoor ontstaat bij het
lezen van het rapport het beeld dat als Facebook maar
voldoende duidelijk is over wat zij met de gegevens doet,
niet meer van belang is of zij die gegevens iiberhaupt
mag verwerken.

Met name gezien de rol die Facebook heeft in het dage-

lijkse leven van 9,6 miljoen Nederlanders, heeft de AP

wat mij betreft een belangrijke kans laten liggen om een

inhoudelijk oordeel te vellen over de vraag ofFacebook
de gegevens iiberhaupt megverwerkeu voor advertentie-
doeleinden, of in ieder geval of dat mag zonder toestem-
ming van de gebruiker.

De AP had juist bij een partí als Facebook een boe$e
open kunnen doen over de verhouding tussen de
(markt)macht die de verantwoordelijke heef[ en de
grondslag waarop de verwerking kan worden gebaseerd.

8 Welke grondslag heeft Facebookvoor de
verwerking?

Facebook kan zich niet beroepen op de grondslagvan de

toestemming, omdat het geen geldige toestemming

f)

0

0

t0
11

Rapport, p. 143, paragïaaf5.3.1. A
Wet van 16 mei 2018, houdende regels ter uitvoeringvan Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april v
2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking v:rn persoonsgegevens en betreffende het
wije verkeer van die gegevens en tot intÍekking van Richtlijn 95/46lEG (Algemene verordening gegevensbescherming) (PbEU 2076, L ll9l
(Uiwoeringswet Algemene verordsning gegevensbescherming).
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o vraagt. De AP wijdt in dit verband, terecht, een uitvoerig

stuk aan de waag of Facebook geldig toestemming kan

vragen door de gebruiker akkoord te laten gaan met de

privacyvoorwaarden.t' Sernengevat komt dit eroP neer

dat dit nietvoldoende specifieke en geiinformeerde toe
stemming is. Dat is wat rnij betreft niet verrassend want
de heersende leer. Het is in overeenstemming met de

Nederlandse parlementaire geschiedenis,l3 waarin staat

dat toestemming niet via algemene voorwaarden mag

worden gevraagd, alsook met de meningenvan de Ártikel

29-werkgroep over toestemming.l4

Ook de toestemrning die Facebookvia de 'cookieconsent'

waagt kan niet als geldig worden gezien, stelt de AP mJ.

terecht vast. Niet alleen was Facebook niet voldoende

duidelijk over het feit dat gebruikers via de cookies ook

worden gevolgd nadat zij zijn uitgelogd, ookwas de

banner - die maar één keer werd getoond - niet voldoen-

de prominent en de overige informatie over de cookies

was ook niet voldoende duidelijk gepresenteerd.ls Uit

het onderzoekblijk niet ofFacebook de keus gafom de

trackingcookies te weigeren, maar op het moment van

het schrijvenvan dit artikelwordt niet de keus geboden

om de cookies te weigeren als je voor het eerst naar

Facebook gaat.Je kuntwel via het account privacy-instel-

lingen aanpassen (zie daarover hierna meer), maar dat

betekent niet datje ze weigert, en ook niet datje niet
meer door Facebook wordt gevolgd.

Je kuntje afrragen ofeen bedrijfals Facebook' dat op

het gebiedvan social media een sterke monopoliepositie

heeft (daarover hierna ook meer), wel geldige toestem-

ming kánwagen, als het niet mogelijk is de tracking-

cookies, en daarmee het volgen over het internet en apps'

te weigeren. Als gebruikers eigenlijk geen andere keus

hebben dan de cookies te accepteren om van de dienst

gebruik te kunnen maken, is de toestemming lijkt mij

niet vrij, en dus niet geldig. Dit aspect behandelt de AP

niet in het rapport maar het zou toch mooi zijn geweest

als de AP zich daar wel over had uitgelaten-

Aangezien Facebook geen geldige toestemming vraagt'

is de enige andere rnogelijke grondslag het gerechtvaar-

digd beteng (arrikel 8 sub fWbp). Voor een geldigberoep

op het gerechtvaardigd belang moeten de belangen van

de verantwoordelijke worden afgewogen tegen de (kort

gezegd: privacy) belangenvan de betrokkenen- Daarbij

spelen ouder meer de redelijke verwachtingen van de

betrokkenen een ro1, de verhouding tussen de verant-

woordelijke en de betrokkene en het soort persoonsgegÈ

vens waar het om gaat.

Hoewel de AVG op het moment van het onderzoek uog

niet in werking was getreden, ga ik toch kort in oP een

heldere codificatie van dit uitgangspunt in overweging

47 vande AVG (mijn cursivering):

'De gerechtvaardigde belangen van een verwerkingsver-

antwoordelijke, waaronder die van een verwerkingwer-
antwoordelijke aan wie de persoonsgegevens kunnen

wordenverstrekt, ofvan een derde, kan een rechtsgtond

bieden voor verwerking, mits de belangen of de grond-

rechten en de fundamentele wijheden van de betrokkene

niet zwaarder wegen, rekeninghoudmd met dc redekjke vt'
wachtingut van de betrokl<cne op basis van zijn verhnuding met

drvrwrkingnteranhttoordckj?,t. (...) In elk geval is een

zorgvuldige beoordeling geboden om te bepalen of
sprake is van een gerechtvaardigd belang' akook omte

bqalat of eutbetrokkme ophtttijdsfip en inh'etkad'er \ran de

vrznmeling van de persousgegarcns redelill<,cnwjs mag verwach'

tsl dat vtrwqking met dat daelkan plaatwindm. De belangen

en de grondrechtenvan de betrokkene kunnen met name

zwaarder wegen dan het belang van de verwerkingwer-
antwoordelijke wanneer persoonsgegevens worden ver-

werkt in om*andtgfudm waann de betrokkenen redtlijkrvtíjs

ge en v er d.re v uw rrking v tw achtcn.'

9 Wat is de redelijkeverwachtingvan de Facebook-

gebruiker?

Valt het opbouwen van profielen en adverteren op basis

daarvan binnen de redelijke verwachting van de Face-

book-gebruiker?

Iedere Facebook-gebruiker weet of zou kunnen weten

dat het netwerk gratis is en er geld wordt verdiend met

het verkopen van advertenties op het netwerk.

Mag de gemiddelde Facebook-gebruiker verwachten dat

Facebook profielen van hem ofhaar maakt aan de hand

van de informatie uit het onlineprofiel, het surfgedrag

en locatiegegevens, en op basis van die proflelen adver-

tentieruimteverkoopt? De gebruiker heeft die gegevens

in ieder geval niet voor dat doel gedeeld, dus het gebruik

daarvanvoor advertenties is een ander doeleinde. Mag

de gebruiker dat redelijkerwijs verwachten - ook als

daar informatie over wordt verstrekt in de privacyverkla-

ring?

Ik denk dat dat op zichwel geldt voor bepaalde basisge-

gevens die via het onlineprofiel kenbaar worden ge-

maakt, zoals geslacht, leeftijd en woonPlaats. Maar ik
denk dat het niet geldt voor advertenties op basis van

gevoeligere gegevens, zoals locatiegegevens, relatiestatus

en surfgedrag op andere websites en apps in combinatie

met gegevens uit het profiel, en al helemaal niet voor

bljzondere persoonsgegevens zoals seksuele voorkeur -
als daar iiberhaupt een andere uitzonderingsgrond voor

t2
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Rapport, p. 157-159, paragraaf 5.4.6.

Handzlingen I 1 999/2000, 34, p. 7632.
Wp 187, 15/2011 over toestemming, wP 259, Iaatsteversie 10 april 2018, p. 5: 'lfconsent is bundled up as a non-negotiable part ofterms

and conditions it is presumed notïo have been freely grven. Accordingly,consent will not be considered to be free ifthe data subject is

unable to refuse or withdraw his or her consent without detriment''
Rapport, p. 159, Paragraaf 5.4-6.15
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geldt dan toestemming. Volgens mij zullen gemiddelde
Facebook-gebruikers zeker niet verwachten zij over
meerdere websites en apps worden gevolgd wanneer zij
uitgelogd zijn van hun Facebook-account.

In ieder gwal had de mewouw die advertenties voor
stomazakjes te zien kreeg die verwachting niet. Zij had
bij de ÁP een klacht ingediend over Facebook. De klaag-
ster gafaan dat ze iedere keer bewust uitlogde van haar
Facebook-account, voordat zij op het internet doorsurfte
of internetzoekopdrachten uitvoerde. Kennelijk had zij
toen websites bezocht of zoektermen ingevuld die erop
duidden dat zij mogelijk stomaza\ies nodig had waardoor
zii advertenties voor stomaza$es te zien kreeg toen zij
weer op haar Facebook-pagina l$'am.

Daarnaast is de waag of de gebruiker mag verwachten
dat, ook als hij geen toestemming heeft gegeven voor
het rechtstreeks uitvragen van de locatiegegevens, zijn
locatie alsnog kan worden bepaald door de locatie die
zijn wienden hebben. Dat lijkr mij niet.

Wat betreft de informatievoorziening over dit soort
verwerkingen geeft de AP aan:

'[Door de gebrekkige informatievoorziening] zijn en
worden betrokkenen onvoldoende in staat gesteld om
de omvangvan de gegevenwerwerkingvoor advertentie-
doeleinden te overzien. Hierdoor worden zij niet in staat
gesteld zeggenschap uit te oefenen over de vraag ofzij
(nog langer) van de diensten van het bedrijf gebruik
willen maken.'16

Maar, ook als Facebook over de verwerking informatie
verstrekt in de aangepaste privaqrverklaring, is het nog
maar de vraag of de gebruikers zich daarin (kunnen)
verdiepen endaneen beuruste keuze maken om Facebook
de gegevens op deze manier te laten verwerken. Want:
kunnen de gebruikers wel echt de bewuste keuze maken
om een monopolistische dienstwel of niet te gebruiken?

10 Speelt een monopoliepositie ook een rol?

Kan een monopoliepositie van de verannvoordelijke een
rol spelen bij de vraag ofhet gerechtvaardigde belang
van de verantwoordelijke zwaarder weegt dan dat van
de betrokkene?

De ÁP stelt vast dat Facebook een belangrijke rol speelt
in het levenvan het overgrote deelvan de Nederlanders:

'De AP heeft (...)vastgesteld dat de Facebookdienst naar
schatting 9,6 miljoen gebruikers heeft in Nederland, en
daarmee eenveelgroter markta:rndeel dan andere sociale
netwerl$ites die in Nederland actief zijn, nog daargelaten

ofdeze partijen vergelijkbare diensten aanbieden. Er is
de facto geen vergelijkbare dienst waarop voldoende
Nederlanders vertegenwoordigd zijn om een voldoende
hoeveelheid wienden te kunnen vinden en bestaande
contacten makkelijk te kunnen onderhouden op dezelfde
inforrrele manier als op de Facebookdienst (...) Het ge-
bruikvan de Facebookdienst is dus ingebed in een socia-
le contextwaarmee mensen een sterke bindingvoelen.
(...) Áls betrokkenen de dienstverlaten, zullen zij boven-
dien de toegang verliezen tot veel informatie v:ul en over
hun sociale contacten, omdat die informatie alieen voor
Facebookgebruikers toegankelijk is.'17

En de ÁP stelt ookvast dat de gebruikers aftrankelijk
zijn van de Facebookdienst en dat er daarom geen
sprake is van een gelijkr,vaardige relatie:

'(...) in het licht van de feitelijke afhankelijkheid van
veel betrokkenen van de Facebookdienst, en daarmee
van de ongelijkrraardige positie van het Facebook-con-
cern en betrokkenen.'18

In de AVGIe staat ookverwoord in overweging 47 (mijn
cursivering) dat de verhouding tussen verantwoordelijke
en betrokkene meespeelt bij de waag of de gegevens op
basis van het gerechtvaardigd belang kunnen worden
verwerkt:

'Een dergelijk gerechtvaardigd belang kan bijvoorbeeld
aanwezig zijn wanneer sprake is van ee?x relananV utpas-
sendt vrhouding tussen de b etrokl<ene en dc verw rkingxter ant-
woorfulijl<c, in situaties waarin de betrokkene een klant
is of in dienst is van deverwerkingwerantwoordelijke.'

Als de betrokkene in feite geen realistische keuze heeft
dan zijn of haar gegevens af te staan voor verschillende
doeleinden, om van een monopolistische dienst gebruik
te kunnen maken, kan de verantwoordelijke zich dan
nogwelvoor die doeleinden beroepen op het gerechtvaar-
digd belang?

Dat zou wel kunnen, maar het hangt af van wát die
doeleinden zijn. Als dat bijvoorbeeld alleen is voor het
maken van algemene analyses voor het verbeteren van
de dienst, dan zal het belang van de verantwoordelijke
vóór het belangvan de betrokkene gaan. Dit heeft geen
grote impact op de gebruikers.

Maar, m.i. geldt dat niet voor het aanbieden van adver-
tentieruimte op basis van profielen die worden opge-
bouwd aan de hand van gevoelige gegevens. Zoals de Ap
vaststelt:

'De verwerking van persoonsgegevens over websitebe-
zoek en appgebruik voor advertentiedoeleinden heeft

16 Rapport, p. 157.
17 Rapport, p. 150.
l8 Rapport, p.150.
19 De AVG was ten tijde van het rapport niet van kracht, maar de overwegingen bieden op veel punten een codificatie van de meningen

van de Europese toezichthouders en het HvJ EU, waaronder dit punt.
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1c een grote impact op de persoonlijke levenssfeer van be'

trokkenen.'20

Ik zou denken dat als de betrokkene in feite de mogelijk-
heidwordt ontnomeu om te beslissen of eenverantwoor-

delijke met een (data)monopolie handelingen met zijn
of haar persoonsgegevens magverrichten die'een grote

impact hebben op de persoonlijke levenssfeer', het belang

van de verantwoordelijke dan niet vóór het belang van

de betrokkene kan gaan. Hoe goed de betrokkene daar

ook overwordt geitrfonrreerd. Als deverwerking dus een

grote impact heeft op de persoonlijke levenssfeer, maar

de betrokkene geen realistische mogelijkheid heeft zich

tegen de verwerking te verzetten, kan er na:rr mijn me
ning dus geen beroep worden gedaan op het gerechtvaar-

digd belang, maar zou er toestemming moetenworden
gewaagd.

Daarbij merk ik op dat Facebookwel privacy-instellingen

heeft waarin, op het moment van het schrijven van het
rapport, bepaalde vormen van gebruik van de gegevens

standaard op 'aan' staan maar uit kunnen worden gezet.

Een van de opties is om het delen van de trackinggege'

vens met adverteerders op uit te zetten.

Dat neemt echter nietweg dat Facebook in dat geval nog

wél de trackinggegevens verzamelt, daar kan de gebrui-

ker zich dus niet tegen verzetten. De AP stelt namelijk
vast dat, ook als men een opt-out aangeeft voor het vol-
gen van het surfgedrag, Facebook die gegevens nog wel
verwerkt, alleen worden ze niet meer gebruikt voor de

advertentiedoeleinden.2l Wat Facebook er dan wél mee

doet blijft in het ongewisse. Omdat de grondslag niet in
het onderzoekis betrolikengeeft deAP hiergeen oordeel

over de waag of die verzameling dan wél is toegestaan.

Dat lijkt mij niet, want ook hetvolgenvan de gebruikers

over het internet, in samenhang met de combinatie van
gegevens die Facebook over de gebruikers heeft, is op zich

al eenverwerking die een grote impact op de persoonlijke

levenssfeer heeft. Immers, Facebook krijgt zo een zeer

indringend beeldvan haar gebruikers. Aangezien de ge

bruiker zich niet aan deze verwerking kan onttrekken,
kan Facebook daar m.i. geen gerechtvaardigd belang aan

ontlenen en moet zij toestemming vragen.

Naar mijn mening zou Facebook toestemming moeten

vragen voor: (i) het tracken van gebruikers via het
internet en apps en het internet terwijl ze zijn uitgelogd'
(ii) het gebruiken van de interesses uit het profiel voor
advertentiedoeleinden, (iii) het gebruiken van bijzondere
persoonsgegevens voor andere doeleinden dan noodza-

kelijk voor het gebruik van de dienst (zie hierover para-

graaf 14), (iv) het bepalen van de locatie via de wienden
van de gebruiker en (v) het bepalenvan de locatie via
het apparaat van de gebruiker zelf.

Rapport, p. 156.
Rapport, (o.a.) p. 161.
ItapPort, p. 158.

De toestemning kan niet worden verkregen via de alge-

mene 'cookie consent' omdat die niet specifiek en duide'
lijk genoeg is en bovendien niet wij omdat men met de

cookies akkoord moet gaan om de dienst te kunnen ge'

bruiken. Het zou dus alleen kunnenvia privacy-instellin-
genwaarbij de persoon aan kan geven dat hij of zij toe-

stemming geeft dat de gegevens voor de betreffende
marketingdoeleinden mogen worden gebruikt.

77 Opt-in of opt-out?

Facebook biedt echter geen opt-inmogelijkheid aan, maar

een opt-outÍnogelijlàeid. Vanaf 2015 biedt Facebook in
de privacy-instellingen de volgende controlemogelijkhe'
den:

het verwijderen van toegekende interesses;

het verwijderen van toekomstige advertenties van
specifieke adverteerders ;

gebruikuraken van de opt-outmogelijkheid bij de

Facebookdienst zelf voor het tonen van advertenties

op basis van apps en websitebezoek buiten de

Facebookdienst:
het weigeren van volgen van internetgedrag voor
advertenties via instellingen van mobiele apparaten.

En dan wijst Facebook nog op de volgende oPt-outmoge-

lijkheden:
gebruikmaken van de algemene opt-outmogelijk-
heid voor het tonen van gerichte advertenties met
behulp van cookies via Your Online Choices;

het weigeren van cookies via instellingen van
browsers.

Omdat de AP de grondslag niet in het onderzoek heeft

betrokken geeft hij geen oordeel over de waag ofdeze
opt-outmogelijkheden voldoende zijn voor een beroeP

op het gerechtvaardigd belang. Wel wordt - terecht -
aÍrngegeven dat toestemmingvan de gebruiker niet kan

worden afgeleid uit het feit dat deze niet gebruikmaakt
van de opt-outmogelijkheden." Kortom: stilzitten als de

vin$es op 'aan' staan, is niet toestemming geven.

In ieder geval wordt wel duidelijk dat Facebook bepaald

niet transparant is geweest over het bestaan van de pri-
vacy-instellingen. Facebook heeft de gebruikers niet ac-

tief geïnformeerd, het werd alleen gemeld via een blog-
bericht van d e GobalDryny Chkf Privacy Ofi6g? sn ssrun: I ig

in een cookiebanner die niet voldoende duidelijk was.

Wat mij betreft komt Facebook daarmee niet door de

- wat ik zou willen noemen - 'Ik heb niets te verbergen-
toets': als je als verantwoordelijke het gevoel hebt datje
moet verbergen wat je met persoonsgegevens doet, dan
heb je geeu gerechtvaardigd belang.

Mogelijk zou Facebook een beroep kunnen doen op het
gerechtvaardigd belang als zij gebruikers actief zou
hebben geinformeerd over deze mogelijklreden en

o

o

20
2l
22

o
P&I Afl.3 -juni 2018



FACEBOOK: HEBJE IE.IS TE VERBERGEN?

daarbij duidelijk had aangegeven dat de interesses op
'aan' staan en deze uit moeten worden gezet als de per-
soon het nietwil.

Daarnaast zou er dus, wat mij betreft, een opt-inmoge-
lijkheid moeten zijn om de instellingen aan te passen
voor (i) het tracken van gebruikers via het internet en
apps en het internet terwijl ze zijn uitgelogd, (ii) het ge-

bruiken van in het profiel ingevoerde interesses voor
advertentiedoeleinden (ie kunt alleen de interesses ver-
wijderen), (iii) het gebruiken van bijzondere persoons-
gegevens vq)r andere doeleinden dan noodzakelijkvoor
het gebruikvan de dienst, (iv) het bepalen van de locatie
via de wienden van de gebruiker en (v) het bepalen van
de locatie via het apparaat van de gebruiker zelf.

72 Informatie verstrekken over (bijzondere)
persoolxigegevens

Verdervalt het op dat de AP aangeeft dat Facebook in
de privacyverklaring uiteen moet zetten welke persooDs-
gegevens worden gebruikt voor de advertentiedoeleinden,
omdat het gebruikvan die gegevens voor die doeleinden
een inbreuk maakt op de persoonlijke levenssfeer van
de gebruikers." Dit baseert de AP op de algemene ver-
plichting in artikel 33 lid 3 Wbp en artikel34 lid 4 Wbp
om, naast de identiteit van de verantwoordelijke en de
doeleinden van de verwerking, 'restinformatie' te ver-
strekken voor zover dat, gelet op de specifieke omstan-
digheden noodzakelijk is.

De verantwoordelijke moet, naardit oordeel van de AP,

bij verwerkingen met de grootste impact op de persoon,
aangeven welke persoonsgegevens er worden verwerkt
en ook nog voor welke doeleinden. Dit geldt ook als de
verantwoordelijke de persoonsgegevens rechtstreeks van
de betrokkenenverkrijgt, maar niet opvoorhand duide-
lijk is voor welke doeleinden die gegevens worden ver-
werkt.za Hetzelfde zegl deAP over het vermelden van
de bijzondere persoonsgegevens die worden verwerkt,
Facebook moet aangwen welke bijzondere persoonsgege,

vens worden verwerkt voor welke doeleinden.2s

Dit is een opvallende conclusie, met name in het licht
van de (toch op dat moment op zeer korte termijn aan-
komende)AVG. Uit artikel 13 en 14 AVc blijkt namelijk
duidelijk dat de categorieën persoonsgegevens alléén
moeten worden vermeld als de persoonsgegevens van
derden worden ontvangen. In artikel 74, datgaat over
de informatieplicht bij persoonsgegevens die nietvan de
betrokkene zijn verkregen, staat dit uitdrukkelijk in lid
1 sub d, terwijl dat niet voorkomt in artikel 13, dat gaat
over persoonsgegevens die van de betrokkene zijn ver-
kregen. De gezamenlijke toezichthouders hebben dit
nog eens onderstreept in de conceptrichtlijnen over
transparantie onder de AVG.26 In de tabel op pagina 36

geeft de Artikel29-werkgroep uitdrukkelijk aan dat de
categorieën persoonsgegevens niet hoeven te worden
vermeld als de persoonsgegevens worden verkregen bij
de betrokkene.

Hoewel ik begdjp dat de APvan mening is dat Facebook
zou moeten:rangeven welke persoonsgegevens zij ver-
werkt voor advertentiedoeleinden, is het, mede in het
licht van de tekst van de AVG, niet bevorderlijk voor de
rechtszekerheid voor verantwoordelijken en dus onwen-
selijk als de verantwoordelijke verplicht zou worden om
de categorieën te vermelden als het gaat om persoons-
gegevens die bij de betrokkenewordenverzameld en die
worden gebruiktvoor doeleinden die 'de meeste impact
hebben', of die bijzondere persoonsgegevens zijn.

Naar mijn idee is dit de reden dat de AP met dit oordeel
komt omdat het niet naar de grondslag heeft gekeken.
Als dat wel zou zijn gedaan, dan zou de conclusie hebben
moeten luiden dat Facebook toestemming moet wagen
via de privacy-instellingen. Aangezien toestemming wij,
specifiek en geinformeerd moet zijn (artikel 8 lid 1 sub
a Wbp), moet Facebook bij het vragen van toestemming
duidelijk aangeven welke soorten (categorieën) persoons-
gegevens zij wil gebruiken voor advertentiedoeleinden.

13 Hoe zit het met profilering en uitsluitend
geautomatiseerde individuele besluitvorming?

Het zou mooi zijn geweest als de AP al had voorgesor-
teerd op de nieuwe regels in de AVG over uitsluitend
geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder
profilering (artikel 22 AVG). Dit is een onderwerp waar
veel over te zeggen is. Hier wil ik een poging wagen te
verkennen wat het betekent voor de targefud advertising
waar Facebook aan doet. Targeted advrtising is het tonen
van gepersonaliseerde advertenties op basis van persoon-
lijke voorkeuren en/of interesses van de gebruiker. In
dit geval verkrijgt Facebook deze via gegevens in het
profiel van de gebruiker, aan de hand van de locatie en
door het volgen van de gebruiker over meerdere websites
en apps.

Devormvan advrtisíngwaar Facebook aan doetvalt m.i.
onder de definitie van 'profilering' in artikel 4 lid 4 AVG.
Dit is gedefinieerd als volgt (mijn cursivering):

'"profilering": elke vorm van geautomatiseerde verwer-
king van persoonsgegevens waarbij aan de hand van pr-
soorsgegarcns bqaalfu pmoonkjP,c aspedm van een nafirudijl<t
ptrsoon worden geëvalueerd, met name met de bedoeling
zijn beroepsprestaties, economische situatie, gezondheid,
pmoonlijlrc voorkeuren, inlqesses, betrouwbaarheid, gedrag,

lncatie of verplaatsingen te analyseren of te voorspellen;'

23
24
25
26

Rappon, paragraaf 5.4.2.
Rapport, p. 148.
Rapport, p. 150.
WP 260, 11 april 2018: ec.europa.eu/newsroom/article2g/itemdetail.cfur?item_id=622222.
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(o

De ad,vrtisingvindt geautomatiseerd plaats; er worden
aan de handvan Persoonsgegevens persoonlijke aspecten

geëvalueerd, zoals voorkeuren, interesses, gedrag eu lo'
catie, aan de hand waarvan gePersonaliseerde adverten-

ties worden getoond.

In artikel 22 AVG staat dat een betrokkene het recht

heeft niet te worden onderworpen a:rn een uitsluitend

op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering,
gebaseerd besluit waaraan voor hem rechtsgevolgen zijn
verbonden of dat hem anderszins in aanzienlijke mate

treft.

De waag doet zich dan voor wanneet targetsd adttttising

rechtsgevolgen heeft ofde betrokkene anderszins in
aanzienlijke mate ffeft. Dit is een vraag die voor de on-

line advertising natuurlijk uiterst relevant is'

In de richtlijnen over artikel 22 AVG27 geeft de Artikel

2 9-werkgroep aan dat tar gete d afui ttising rechtsgevolgen

kan hebben ofde betrokkene anderszint itt saÍl2isnlijke
mate kan treffen. Het voorbeeld dat de werkgroep hier-

over geeft is: 'For example, someone known or likely to

be in financial difficulties who is regularly targeted with
adverts for high interest loans may sign up for these of-

fers and potentially incur further debt.'z8

Valt de r,qrgeredad^tert$flgvan Facebook hier ook onder?

De ÁP stelt op Pagtna 1 56 vast dat targetcd advrtising zelf
'een grote impact op de persoonlijke levenssfeer' heeft.

Daar zou op zich al uit kunnenvolgen dat het de Persoon
'in aanzienlrjke mate treft'. Maar, als dat zou worden
aangenomen zou dat betekenen dattargeted advrtising

altild onder arltikel22 AYG zou vallen' ongeacht de gevol-

gen daarvan. Het Europees Parlement heeft destijds

voorgesteld om in het eerste lid van het artikel op te

nemen dat de betrokkene tegen prof,lering op zichrelf al-

tijd bezwaar moet kunnen maken, maar dit is niet in de

AVG gekomen.'n De onlinemarketinglobby heeft dit van

tafel gekregen, waardoor largeted advertisirg alleen onder

het artikelvalt als het rechtsgevolgen heeft ofde persoon

op een andere manier in aanzienlijke mate treft' Daarom

denk ik niet dat het uitgangspunt dattargeted advertising

altijd onder artikel2zYalt, geaccePteerd zalworden (hoe

onwenselijk ook vanuit privacyoogpunt).

De AP stelt in het rapport ook vast ten aanzien van

Facebook dat:

er bij de targetÊd advrtisrng 'intieme informatie uit
het profiel' wordt gebruikt;3o

er bij de tnr gete d. adtt rtaing ook bij zondere persoons-

gegevens \ryorden verwerkt, zoals de seksuele voor-

keur van mannen voor andere m:uulen;
(in ieder geval in de Verenigde Staten) is vastgesteld

dat Facebook-gebruikers geselecteerde advertenties

te zien krijgen, waardoor bijvoorbeeld mannen en

vrouwen verschillende vacatures te zien krijgen;
de hiervoor genoemde klaagster advertenties voor

stomaza$es te zien kreeg.

Dit zijn m.i. gevolgen van de torgetÊd adverttsing die op

zijn minst aanzienlijke gevolgenvoor de persoon hebben,

maar zelfs ook rechtsgevolgen kunnen hebben - als

vrouwen en m.ulnen verschillende vacatures te zien

krijgen, kan dat m.i. rechtsgevolgen voor hen hebben

want dan kunnen zij daardoorbepaalde advertenties, en

daardoor dus inpotentie de mogelijkheid om op bepaalde

banen te solliciteren, 'missen'.31 In vergelijkb ate zin zal

dit gelden voor advertenties van politieke parrijen die

worden getoond op basis van bepaalde interesses of
voorkeuren van de personen.

Het gebruik van bijzondere persoonsgegevens voor uit'
sluitend geautomatiseerde individuele besluitvorming'
waaronder profilering, met rechtsgevolgen of andere

aanzienlijke gevolgen, is hoe dan ook verboden zonder

toestemming (artikel 22 lid   AVG jo. artikel 9lid 2 sub a

AVG). En, aangezien rargeted advttísing niet wordt ge-

bruikt voor het aangaan of uitvoeren van een overeen-

komst met de betrokkene (dit is de in artikel 22lidz
sub a AVG genoemde uitzondering op het in artikel 22

lid 1 genoemde recht om daar niet aan onderworpen te

worden), en dit ook niet iets is dat onder de uitzondering
van artikel 22llLd.2 sub b AVGvalt, namelijk dat het op

basis van een Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke wet
is toegestaan, kan targeted advertisíng met rechtsgevolgen

of andere aanzielijke gevolgen onder de AVG alleen met

de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene
plaatwinden, op grond van artikel 22bd2 sub c AVG.

74 Verwerkingvanbijzondere persoonsgegeverui

door Facebook

De AP stelt vast dat Facebook diverse soorten bijzondere

persoonsgegevens verwerlÍ. Daaronder seksuele geaard-

heid, gezondheidsgegevens, politieke opinie en geloof.

Het gaat dan om gegevens die de gebruikers in hun
profielen invullen. Deze gegevens gebruikt Facebook ook

voor advertentiedoeleinden.

(3

o

27 Wp 25t,6 februari 2018: ec.europa.eulnewsroom/article2glitemdetail.cfin?item-id=612053.
28 WP2s7,p.22.
29 zie het Aictekswoorstel van het Europees parlement van 12 maart 2014, artikel 20: www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?tyPe--TA&lan-

guage=EN&reference=P7-TÀ-2 0 7 4-0212.

30 RappoÍ, p, 1il.
31 In de richtlijnen over prof,ling (Wp 251), geven de toezichthouders hierover op p. 21 aan: A legal efíect requires that tie decision, which

is based on solely automated frocessing, iff".tr ro-uoo"'s legal rights, such as the freedom to associate with others' vote in an election,

or take legal action. A legal e?ïect may-also be something that affects aperson's legal status or their rights under a contract. Examples

of this ryie of effect inclirde automaied decisions about an individual that result in: (i) cancellation of a contract; (ii) entitlement toor

denial ofa particular social benefit granted by law such as child or housing benefit; (iii) refused admission to a country or denial of

citizenship.'
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De ÁP behandelt de waag of het invoeren van dit soort
bijzondere gegevens in het profiel kan worden a:rnge-

merkt als een'uitdrukkelijke openbaarmaking' zoals

bedoeld in artikel 23 lid 1 sub b Wbp (nu verankerd in
artikel 22hd2 sub d Uitvoeringswet AVG). Nee, conclu-
deert de AP, om een beroep te doen op die uitzondering,
moet het gaan om een 'sPontane gedraging'waar niet
door enig ander dan de betrokkene om is gevraagd.3z

Aangezien Facebook gedetnilleerde wagen stelt die men
kan (maar niet hoeft te) beantwoorden bij het vullen van
het profiel, vraagt zij om de bijzondere persoonsgege'

vens. Facebook kan dus alleen de bijzondere persoons-

gegevens verwerken voor advertentiedoeleinden op basis

van toestemming.

De waag die de AP hier echter niet beantwoordt, en naar
mijn meningwel interessant is voor de praktijk, is: wat
is de grondslag voor het verwerken - in feite: opslaan -
van de bijzondere persoonsgegevens die de gebruiker in
het profiel invult? Dus, los van het gebruik daarvan voor
advertentiedoeleinden? Dat opslaan is ookaante merken
als een verwerking, ook van bijzondere persoonsgege-

vens. Wat is daarvoor de uitzonderingsgrond?

Aangezien Facebook vragen stelt waarop de antwoorden
bijzondere persoonsgegevens kunnen behelzen, kan dat
niet de uitzonderingvan de uitdrukkelijke openbaarma-

king zijn. Kan het worden geconstrueerd als toestem-
ming, in ieder geval voor het tonen van die informatie
in het profiel aan de andere gebruikers van het netwerk
die de gebruiker toestaat?

Het lijkt me in dit geval logischer als het zou vallen on-

der de uitdrukkelijke openbaarmaking. Dit hoeft niet
per se in weerwil van de Nederlandse parlementaire ge'

schiedenis te zijn, want daarin wordt ook het voorbeeld
gegevenvan de wijwillige openbaarmakingvan eventuele

bijzondere persoonsgegevens in een telefoonboek. Im-
mers, aldus de parlementaire geschiedenis, ieder is wij
de vermelding daarin te voorkomen.33

Hoewel Facebook wel vragen stelt die kunnen leiden tot
antwoorden waar bijzondere Persoonsgegevens in voor-
komen, hoeft de gebruiker de gegevens niet in te vullen
als hij dat niet wil.

Dit is in de praktijk een uitzondering die in veel gwallen
praktisch zou zijn. Zo zijn er veel situaties denkbaar
waarin noodzakelijkerwijs bijzondere persoonsgegevens

moeten worden verwerkt, maar deze niet altijd evident
met toestemming worden verwerkt. Denk bijvoorbeeld
aan het opgeven van allergieën aan een cateraar ofvoor
een kinderkamp, of een website die halalgerechten ver-
koopt waarbij aan kan worden gegeven ofde persoon

een halalgerecht wil, of een aanbieder van veiligheids-
brillen die ook brillen op sterkte aanbiedt. Allemaal

situaties waarin de betrokkene de bijzondere persoons-

gegevens rrietï:r;,efi te geven, maar dat wijwillig doet. Het
alternatief is dat in dit soort situaties altijd de uitdruk-
kelijke toestemming moet worden gevraagd, wat in de
praktijk gekunsteld kan overkomen.

In vergelijkbare zin heeft de Artikel 29-werkgroep aan-

genomen dat als bijzondere persoonsgegevens noodzake'

lijk zijn voor het kunnen aanbieden van eeu bepaalde
dienst, en ergeen beroep kanworden gedaan op eenvan
de andere uitzonderingen, er toestemming moet worden
gevraagd.u Die toestemming moet onder de AVG wel
uitdrukkelijke toestemming zijn.

Als het dus niet onder de wijwillige openbaarmaking
valt, dan zou er uitdrukkelijke toestemming moeten
worden gewaagd om de persoonsgegevens teverwerken.
Bij websites en apps zou dit met een zin moeten als: 'Als
je deze informatie invult, geefje daarmee toestemming
aan ons om [omschrijving bijzonder persoonsgegeven]

op te slaan en te gebruiken voor het [omschrijving van
de dienst waarvoor het noodzakelijk isl.'

Een dergelijke uitzondering, waaronder toestemming,
strekt zich overigens dan niet uit tot ander soort gebruik
dan het invoeren van de bijzondere persoonsgegevens

door de persoon. Daarvoor is hoe dan ook een grondslag
nodig. Voor het gebruikvan bljzondere persoonsgegevens

voor bijvoorbeeld advertentiedoeleinden kan Facebook
(ofeen ander overigens) geen gerechtvaardigd belang
hebben omdat bij de belangenafi'veging het belangvan
de betrokkene vóór moet gaan, dus daar moet dan apart
toestemming voor worden gevraagd.

15 CustomAudiences

Tot slot nog kort iets over de Custom Audiencesdienst
van Facebook. Dit is een dienst die het een adverteerder
mogelijk maakt zijn e-mailadressenlijst (gehasht) aan

Facebook door te geven, waarna Facebook aan de betref-
fende Facebook-gebruikers advertenties toont van de

adverteerder. Mij is bekend dat Facebook van de adver-

teerders eist dat ze een opt-in (toestemming) hebben
gekregen voor het gebruik van de emailadressen. Dat is
juist. Echter, in de praktijk zal de adverteerder alleen
toestemmingvragen voor het verzenden van commerciê
le berichten per email en niet voor het delen van die

e.mailadressen met Facebook om vervolgens daar adver-

tenties te tonen.

Een persoon die aan een bepaald bedrijf zijn e.mailadres
afstaat voor commerciële berichten per email, hoeft niet
te verwachten dat dat e-mailadres vervolgens wordt ge-

bruikt om de persoon, via eenanderkanaal, met gerichte
advertenties te benaderen. Daar moet naar mijn mening
qpart toestemming voor worden gewaagd.

32
33
34

Aldus ook de toelichting op de Uitvoeringswet ÀVG, P. 90.

Toelichting Uitvo€ringswet AVG, p. 90 en Kamfistttv*m Il 7997198,2s892, 3, p. 724.
WP 259, 10 april 2018, p. 19: autoriteitpersd)nsgegevens.nl/sites/defaulUfiles/atoms/files/guidelines-on-consent.pdf.
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c 16 Conclusie

Het onderzoek naar Facebook zal geen gemakkelijke

taak zijn geweest voor de AP, gezien de omvangrijke ge'

gevensverwerking en onrechtmatige inbreuken op de

privacy (zie bijv. P. 174 rupport) door Facebook. Doordat

er geen onderzoek is gedaan naar de grondslag' maar

vooral is gefocust op de informatieverplichting' ontstaat

het beeld dat als Facebook maar voldoende duidelijk is

over wat zij allemaal doet, de verwerking rechtmatig is.

Dat is merlqalaardig, want als Facebook-gebruikers in
feite geen keus hebben dan 'op Facebook te gaan' en zeer

intieme gegevens daar te delen, en ze bovendien ook nog

door Facebook over websites en apps worden gevolgd'

dan is een goede informatievoorziening geen effectieve

manier om de rechten van de betrokkenen te waarbor-

gen. Alleen privacy-instellingen waarbij gebruikers zelf
de specifieke verwerkingen aan en uit kunnen zetten,

zeker degene die veel impact hebben, kunnen dat doel

bereiken.ro
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