
PRIVACY EN APPS 

Tips voor literatuur: 

 WP 29 Opinion 1/2010 on the concepts of “controller” and “processor” 

 WP 29 Opinion 02/2013 on apps on smart devices 

 WP 29 Opinion  13/2011 on Geolocation services on smart mobile devices 

 WP 29 Opinion 15/2011 on the definition of consent 

 WP 29 Opinion 05/2012 on Cloud Computing, indien de gegevens in de cloud worden 

bewaard 

 WP 29 Opinion 2/2010 on online behaviourial advertising, indien een derde partij toegang 

heeft tot de gegevens in de app voor eigen gebruik 

 WP 29 Opinion 10/2004 on More Harmonised Information Provisions 

 WP 29 Opinion 2/2009 on the protection of children’s personal data 

 

 European Court of Justice, Case C-101/01 (Bodil Lindqvist) voor de uitzondering “persoonlijk 

of huishoudelijk gebruik”. Let op: zodra een “huishoudelijke” app alleen kan functioneren 

door toegang tot de contacten op een mobiel of tablet, dan is de app eigenaar tóch 

verantwoordelijke 

 CBP, Onderzoek Nike+ running app, 11 november 2015: ontbreekt bepaalde informatie in de 

privacyverklaring dan is geen sprake van “geïnformeerde toestemming”, dus wordt 

onrechtmatig verwerkt. Bespreking van de grondslag van art 8 onder b (uitvoering van een 

onvereenkomst) en art 8 onder f (gerechtvaardigd belang) bij een app. Uit het onderzoek 

blijkt ook dat goed management tijdens het onderzoek, aanpassingen doorvoeren en 

zienswijze schrijven, uiteindelijk leidt tot beperking van de imagoschade 

 CBP, Onderzoek Okki Gekke bekken club, 23 juli 2014: gebruik van gegevens van kinderen, 

grondslag en toestemming, beveiliging van gegevens 

 CBP, Onderzoek Whatsapp, 28 januari 2013: beveiling van gegevens, toepasselijk recht en 

bevoegdheid CBP, toegang tot gegevens op mobiel 

 

 Schrijf het privacy statement alsof het is bedoeld voor een 12 jarige. Dan snapt een 

volwassene het ook 

 Zodra de app toegang heeft tot informatie op de mobiel of tablet dan is artikel 5.3 ePrivacy 

Directive (artikel 11.7a Telecommunicatiewet) van toepassing, de cookiebepaling. 

Handhaving hiervan valt vanaf 1 januari 2016 ook onder de bevoegdheden van de AP 

 Alle soorten vereiste toestemming kunnen in de praktijk gelijktijdig worden gevraagd 

 Let op: bij sommige apps is sprake van doorgifte van persoonsgegevens, hiervoor gelden 

specifieke eisen en voorwaarden 

 Let op: regel ook de bewaartermijnen, zowel bij de verantwoordelijke als bij de bewerker. 

 

 

Alle informatie van www.privacy-advocaat.nl is met zorg samengesteld, maar wij garanderen niet dat de informatie juist, volledig 

en voor uw situatie passend is. De interpretatie van privacywetgeving is aan verandering onderhevig en hangt af van feiten en 

omstandigheden. Voor een passend en actueel advies verzoeken wij u contact op te nemen.   

http://www.privacy-advocaat.nl/

