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Het prinsesje op de erwt en de tovenaarsleerling
Die ich rief, die Geister, Werd ich nun nicht los
Goethe, Der Zauberlehrling
In P&I 2015, afl. 6, p. 215 heb ik artikel 8 EU-Handvest
het prinsesje onder de grondrechten genoemd, omdat
het erop lijkt dat andere grondrechten niet of nauwelijks
gewicht in de schaal kunnen leggen als het prinsesje ook
maar iets wordt aangedaan. Als dat echt zo is, voorspelt
dat niet veel goeds voor de economische en ideële belangen van adverteerders en media. Wat is er aan de hand?
De laatste jaren is, net zoals dat bij de tovenaarsleerling
uit de ballade van Goethe het geval was, in de advertentiewereld de boel een beetje uit de hand gelopen. De
moraal van het verhaal van de tovenaarsleerling is dat
je je niet moet inlaten met krachten die je niet kunt beheersen. Was direct marketing vroeger nog een onschuldig ogende business die alleen maar leidde tot de vraag:
‘Hoe komen ze aan mijn adres?’, tegenwoordig is het
een ondoorzichtig woud waar honderden partijen iets
doen met profielen van internetgebruikers zonder dat
de ene hand weet wat de andere doet en het profiel van
de internetgebruiker bij opbod in flitsseconden wordt
verhandeld, zonder dat hij dat echt in de gaten heeft.
Gewone reclame is contextueel, d.w.z. de reclame is
aangepast aan het medium. Mediabureaus zorgen ervoor
dat adverteerders hun advertentie geplaatst krijgen in
een medium met een doelgroep die past bij het aanbod.

Ferdinand Barth (1842-1892), ‘Der Zauberlehrling’, uit
Goethe’s Werke, 1882.
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De vorm van reclame waar het in dit redactioneel om
gaat is niet op het medium gericht, maar op het individuele gedrag van de potentiële consument. Wanneer die
een website bezoekt die ingericht is voor deze vorm van
reclame, dan onthoudt die website gegevens die die
consument identificeren en deelt die gegevens via advertentienetwerken met andere websites zodat de consument waar hij ook maar komt in de onlinewereld advertenties kunnen worden getoond die zijn gebaseerd op
zijn bezoekgedrag. Iedere individuele internetgebruiker
krijgt dus speciaal voor hem of haar gemaakte advertenties te zien. Dat is een ideale vorm van reclame, zowel
voor de consument die niet verveeld wordt met advertenties die hem niet interesseren als voor de adverteerders
die waar krijgen voor het geld dat ze aan internetmedia
en advertentienetwerken betalen. Sinds eind 2010 verloopt deze vorm van reclame geautomatiseerd: elke keer
dat een geïdentificeerde consument een website bezoekt,
wordt deze als doelwit voor een eventueel geïnteresseerde adverteerder op de advertentiemarkt aangeboden en
kan er op hetzelfde moment van zijn bezoek aan die
website op deze consument geboden worden om hem of
haar bij zijn bezoek een advertentie te laten zien die is
aangepast aan zijn gegevens. De consument wordt tot
een virtuele slaaf gemaakt die bij opbod wordt verkocht.
Websites die het zich niet kunnen veroorloven bezoekers
voor toegang te laten betalen, zijn voor hun bestaan afhankelijk van deze geautomatiseerde reclame. De identificatie en herkenning van de bezoekers gaat via cookies
en soortgelijke methoden. De bezoeker kan plaatsing
daarvan weigeren, maar meestal doet hij dat niet. Bovendien worden cookies vaak al geplaatst voordat je toestemming voor plaatsing kunt geven of die kunt weigeren.
Websites die niet zonder deze inkomstenbron kunnen,
weigeren soms de toegang voor de bezoeker wanneer hij
geen cookies accepteert. Het lijkt allemaal een beetje op
gewone reclame: als je een krant koopt, krijg je er ook
de advertenties bij, maar hier koop je toegang tot een
medium in ruil voor je persoonsgegevens omdat die voor
adverteerders waardevol zijn. Dat is allemaal nog tot
daaraantoe, wanneer je als bezoeker alleen een relatie
had met de website die je voor het eerst bezocht of met
een paar aan die website verbonden andere websites,
zodat je zicht kunt houden op wat er met je gegevens
gebeurt, maar zo werkt het dus niet. Het zicht gaat verloren in een ondoorzichtige wereld van bemiddelaars,
dataverzamelaars en datahandelaren.
De onlineadvertentiebranche, verenigd in de IAB, heeft
voor de automatisering een geautomatiseerde oplossing
gevonden: de Beleidsregels van het IAB Europees Transparantie- en Toestemmingsraamwerk. U kunt daar nog
commentaar op leveren, zie: www.iabeurope.eu/category/
policy/tcf-updates/. Daarmee wordt beoogd de vereiste
toestemmingen voor verwerkingen als het ware vooraf
geautomatiseerd in te bouwen, zodat de deelnemers aan
het hele proces erop zouden kunnen vertrouwen dat
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voor hun verwerkingen door de consument toestemming
is gegeven. Ik heb die oplossing wat nader kunnen bekijken omdat ik betrokken ben bij de pogingen van IAB
Nederland om tot een oplossing te komen, maar ben er
zelf niet van overtuigd dat dat raamwerk, zoals het er
nu uitziet, een transparante oplossing biedt voor de
veelheid van doeleinden waartoe en partijen waaraan de
gebruiker toestemming moet geven. Privacyridder BOF
is onlangs ons prinsesje te hulp gesneld door een handhavingsverzoek in te dienen bij de Nederlandse Autoriteit
Persoonsgegevens; zie: www.bitsoffreedom.nl/wpcontent/uploads/2019/05/20190520-handhavingsverzoekiab-google-openbaar.pdf. Soortgelijke verzoeken lopen
elders in Europa. Ook in de US staan ridders op. Johnny
Ryan van Brave Insights verklaarde recent voor een Senaatshearing over dit systeem dat het niet efficiënt is en
niet deugt omdat het in strijd is met twee belangrijke
beginselen die vrijheid voor ons allemaal verzekeren:
doelbegrenzing en het gemak van het intrekken van
toestemming; zie: https://brave.com/ryan-testimony-may2019/. De Autoriteit heeft al een van de punten waar het
systeem mede op draait voorlopig om zeep geholpen
door te verordonneren dat websites toegang niet mogen
weigeren, wanneer de bezoeker weigert zich door middel
van cookies en soortgelijke volgsystemen te laten identificeren. Mijns inziens is dat een al te ongenuanceerde
oplossing die geen recht doet aan de behoefte van websites die geen unieke of voor gebruikers noodzakelijke
positie innemen aan inkomsten uit reclame wanneer
het hun niet mogelijk is betaling voor toegang af te
dwingen. Aan die behoefte kan echter alleen tegemoet
worden gekomen wanneer het verwerken van persoonsgegevens voor het overige pico bello gaat, en daar wringt
het nu juist. Wat te doen? Terug naar een ander beproefd
businessmodel? Inzichtelijker systemen bouwen? Terugvallen op een andere grond dan toestemming? Nauwkeurig onderzoeken waar echt persoonsgegevens worden
verwerkt en waar niet? Datahandelaren aanpakken en
de rest ongemoeid laten zolang het alleen maar gaat om
het tonen van relevante advertenties? Het gebruik van
bijzondere gegevens en van locatiegegevens in ieder geval
verbieden? Tegengaan dat cookies worden geplaatst
voordat de bezoeker aan een website daarmee al dan niet
akkoord kan gaan? Een combinatie van dat alles?

Het systeem draait nu al zo’n tien jaar zonder dat ook
maar iemand heeft ingegrepen. In die periode waren
dezelfde regels van toepassing die ook nu onder de AVG
van toepassing zijn. Maar dat er wat moet gebeuren,
staat buiten kijf. We moeten om te beginnen rekening
houden met de verwachtingen van de gemiddelde internetgebruiker die gesteld is op zijn privacy maar doorgaans niet geneigd is om wettelijk correcte privacyverklaringen en soortgelijke informatie zorgvuldig te raadplegen en die de mogelijke risico’s bij het delen van gegevens over zijn persoon laag inschat. Er moet dus in
ieder geval flink gehandhaafd worden op het verzamelen
en gebruiken van bijzondere gegevens en van locatiegegevens, want de meeste mensen verwachten niet dat ook
die gegevens worden verzameld, verhandeld en gebruikt
om ze commercieel te benaderen. De branche zou meer
met de billen bloot moeten gaan en aan het publiek
vertellen wat er precies gebeurt. Nu lijkt het erop dat de
geautomatiseerde toestemmingsystemen die door het
veld zijn ontwikkeld eerder dienen om de deelnemers
aan het systeem gerust te stellen dan om betrokkenen
recht te doen. Dat laatste kan eigenlijk ook niet goed,
gelet op het aantal partijen en verwerkingen dat met het
systeem gepaard gaat. Terugdringen van dat aantal tot
een voor de gebruiker min of meer overzichtelijk systeem
zou al mooi zijn. Kritisch kijken naar de efficiency van
het systeem ook: er zijn tal van geluiden die erop wijzen
dat contextuele reclame, d.w.z. reclame die gericht is op
de omgeving van de bezochte website, net zo efficiënt
kan zijn. Dan zijn we weer een beetje terug in het klassieke systeem, waarin het advertentiebeleid van een
medium door dat medium in de hand gehouden kan
worden en waarin die Geister die de tovenaarsleerling
heeft opgeroepen weer kunnen worden teruggetoverd.
Jan Kabel, lid redactieraad

Wat zich bij het nadenken over dit soort gevallen m.i.
steeds wreekt, is dat de gedachte dat inbreuken op de
bescherming van persoonsgegevens concreet nadeel
moeten kunnen opleveren om ze onrechtmatig te laten
zijn, gaandeweg is verlaten in gegevensbeschermingsland. Afgezien van verkeerde registraties in het Centraal
Krediet Informatiesysteem van het Bureau Krediet Registratie, treden betrokkenen ook niet of nauwelijks zelf
op bij inbreuken, maar zijn het privacyridders als
Schrems of Breyer of ten onzent BOF die achter inbreuken aan gaan. Ons prinsesje is er een van het soort dat
nog een erwtje onder twintig matrassen voelt, maar haar
onderdanen lijken wat minder gevoelig.
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