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Inhoudsopgave
Vanuit privacy perspectief gaat het nogal eens mis met het plaatsen van cookies. Een
paar voorbeelden. De Spaanse toezichthouder heeft vliegmaatschappij Vueling een
boete opgelegd van EURO 30.000 voor het onjuist gebruik van cookies.
De Consumentenbond (https://bit.ly/36cFXWq) onderzocht tien datingsites op het
gebruik van cookies. De helft bleek tracking cookies te plaatsen voordat de bezoeker
deze had geaccepteerd. Ook uitgeverij Rendement moest naar aanleiding van een
klacht van een gebruiker in het stof bijten en met een excuusbrief toegeven dat ze de
toestemming voor cookies niet op orde hadden.

In deze White paper leggen we je uit wat cookies zijn, welke soorten er zijn, en
wat wel en niet mag met cookies en andere volgsoftware zodat jij geen risico
loopt.
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Wat zijn cookies?

Als je een website hebt, zul je zogenaamde cookies op de apparatuur van je
websitebezoeker plaatsen. Die cookies kunnen persoonsgegevens van
websitebezoekers delen met andere partijen. De AVG, de Telecomwet en de
Autoriteit Persoonsgegevens hanteren voorwaarden voor het plaatsen van
cookies.
Een cookie is een klein softwarebestand dat op je laptop, computer of
smartphone wordt geplaatst als je een website bezoekt. Cookies zijn in drie
categorieën in te delen:
1. Functionele cookies. Deze zorgen ervoor dat de website beter werkt. Ze
onthouden bijvoorbeeld de voorkeursinstellingen van de bezoeker en
zorgen ervoor dat de website kan worden geoptimaliseerd.
2. Analytische cookies. Deze cookies houden bij hoe de website wordt
gebruikt door de bezoekers. Google Analytics is de meest gebruikte
dienst om websitegebruik te monitoren.
3. Trackingcookies. Dit zijn ‘volgcookies’: ze volgen het internetgedrag en
bouwen op die manier een profiel van de gebruiker op. Deze cookies zijn
het interessantst voor adverteerders;
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Ze worden geplaatst door de website die je bezoekt of door de adverteerder
op die website. In dat laatste geval noemen we ze ‘third party cookies’.
Naast tracking cookies bestaan er nog veel ander volgsoftware. Hierbij worden
geen cookies op je device geplaatst maar wordt toch het internetgebruik
gemonitord.
De belangrijkste zijn:
 Tracking pixels. Dit is een afbeelding met een afmeting van 1*1 pixels die
wordt geladen wanneer een gebruiker een webpagina bezoekt of een
email opent. Door hun kleine formaat worden ze niet gezien door de
bezoekers. Meestal zijn ze ook gecamoufleerd bijvoorbeeld in de
achtergrondkleur van de website.
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Device fingerprinting. Hierbij worden met de unieke gegevens van jouw
device een vingerprint van jou gemaakt. Denk aan de combinatie van
besturingssysteem, browsersoort en -versie, schermresolutie en nog
veel meer device specifieke gegevens. Door die vingerprint word je als
bezoeker herkend.



Web beacons. Wanneer een document wordt geopend dat een web
beacon bevat dan wordt deze kleine afbeelding geladen van een server
op het internet. Dat laden wordt geregistreerd. Net als bij de tracking
pixels zijn ze transparant of hebben de kleur van het document of de
website.

Wat vinden de toezichthouders?

Privacy by default
Dat het standaard aangevinkt zetten van een toestemmingsvakje dat gebruikers
uit kunnen zetten als ze geen toestemming geven, niet voldoet aan het begrip
expliciete toestemming uit de AVG, wisten we al. Recentelijk bekrachtigde het
Europese Hof van Justitie dit in een vrij oude zaak nog eens voor
cookiemeldingen (https://bit.ly/2C1fU6N). Het vooraf aangevinkt zetten van
het selectievakje “cookies accepteren” mag niet. Ook voor “cookies” geldt dat
de gebruiker de toestemming expliciet aan moet vinken.

Spaanse autoriteit: het plaatsen van cookies moet te managen zijn
De Spaanse toezichthouder legde een boete aan Vueling op omdat hun
website de bezoekers wel informeert dat er cookies worden geplaatst maar
geen toestemming daarvoor vraagt.
De Spaanse toezichthouder preciseerde dat nog verder door te stellen dat de
mogelijkheid ontbrak om het plaatsen van cookies te managen, een
zogenaamd cookie configuratie scherm. Het verwijzen naar de
browserinstellingen waar de cookies kunnen worden uitgezet is onvoldoende.
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Opinie van de Autoriteit Persoonsgegevens
In Nederland trok de Autoriteit Persoonsgegevens ook aan de bel over
“cookies”. De AP concludeerde dat bij de “cookiewall” de toestemming niet vrij
is gegeven. Een “cookiewall” is de vraag om cookies te accepteren voordat je
toegang krijgt tot een website. Geef je geen toestemming dan krijg je geen
toegang tot de site.
Volgens de AVG kun je dan niet spreken van toestemming die in vrijheid is
gegeven, er is immers geen echte keuze.
De AP nuanceert dit standpunt door op te merken dat tegen software voor het
goed functioneren van de website en het algemeen analyseren van het bezoek
op de website geen bezwaar is.
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Voor welke cookies toestemming
vragen?
Functionele cookies
Bovenstaande betekent dat voor het plaatsen van zogenaamde functionele
cookies, cookies die bedoeld zijn om de website goed te laten functioneren,
geen expliciete toestemming nodig is.

Analytische cookies
De analytische cookies zijn een beetje een schemergebied als ik de AP volg.
“Tegen het algemeen analyseren” is geen bezwaar. In de praktijk zal deze grens
al snel gepasseerd worden dus raad ik aan om voor dit soort cookies ook
toestemming te vragen.
Je kunt er ook voor kiezen deze cookies zo in te stellen dat ze geen specifieke
gegevens verzamelen. Google analytics bijvoorbeeld heeft de mogelijkheid de
cookies zo privacy vriendelijk in te stellen dat je ook voor dit soort cookies
geen toestemming hoeft te vragen.
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Tracking cookies en andere volgsoftware
Voor het plaatsen van de zogenaamde tracking cookies dien je altijd expliciet
toestemming te vragen.
In zijn advies spreekt de AP over het plaatsen van “volgsoftware”. Naast
tracking cookies is er zoals boven beschreven, nog een groot scala andere
software om profielen van gebruikers op te bouwen: tracking pixels,
fingerprinting en web beacons doen hetzelfde. Voor al deze vormen geldt dus
ook dat gebruik alleen toegestaan is na expliciete toestemming van de
bezoeker.
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Pas op: de facebook like knop
Natuurlijk ontbreekt Facebook niet in het rijtje “slimme profielbouwers”. Veel
organisaties hebben op hun website de Facebook like knop. De bedoeling van
deze knop is dat je via die knop de organisatie op facebook kan volgen.
Maar, de knop bleek veel meer dan dat te doen. Het internet gedrag en IP
adres van de websitebezoekers wordt automatisch naar Facebook verstuurd.
Ook als je niet op de knop klikt en zelfs als je geen facebook account hebt.

Het Europese Hof van Justitie heeft uitgesproken dat de beheerder van een
internetsite die is voorzien van de vind-ik-leuk-knop van Facebook, samen met
Facebook verantwoordelijk is voor het verzamelen en aan Facebook
doorzenden van de persoonsgegevens van de bezoekers van zijn site.
(ECLI:EU:C:2019:629 (Recht.nl).
Als je dus geen tracking cookies of andere volgsoftware plaatst maar het wel
een leuk idee vindt om de Facebook Like button te plaatsen, zal je op je
website toestemming moeten vragen voor de persoonsgegevens die
Facebook verzameld met de duim.
.
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Wij helpen je graag met je cookiebeleid op je website. Of met alle andere IT
gerelateerde vraagstukken zoals privacy by default en privacy by design.
Onze adviseurs hebben niet alleen ene goede juridische kennis maar zijn ook
bekend met agile/ scrum werken. Ze spreken daardoor de taal van
ontwikkelaars.

Meer informatie: www.deprivacyguru.nl

info@deprivacyguru.nl

085-2223232
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