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Aanbeveling 1/99
over de onzichtbare en automatische verwerking van persoonsgegevens

op Internet door software en hardware

Goedgekeurd door de Groep op 23 februari 1999

DE GROEP VOOR DE BESCHERMING VAN PERSONEN IN VERBAND MET
DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Opgericht bij Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24
oktober 1995,

Gelet op de artikelen 29 en 30, lid 3, van die richtlijn,

Gelet op haar reglement van orde, inzonderheid de artikelen 12 en 14,

HEEFT DE VOLGENDE AANBEVELING GOEDGEKEURD:

1. De Groep spoort de software- en hardware-industrie aan om Internetproducten te
ontwikkelen die beantwoorden aan de Europese regelgeving inzake de
bescherming van persoonsgegevens.

Een voorwaarde voor de rechtmatige verwerking van persoonsgegevens is dat de
betrokkene hiervan op de hoogte wordt gebracht en er zich dus van bewust is dat
deze verwerking plaatsvindt. Vandaar dat de Groep zich vooral zorgen maakt over
alle verwerkingen die tegenwoordig door software en hardware op Internet worden
uitgevoerd zonder dat de betrokkene dit merkt. Deze verwerkingen blijven dus
“onzichtbaar” voor de betrokkene.

Typische voorbeelden van dergelijke onzichtbare verwerkingen zijn de
zogenaamde “chattering” op HTTP-niveau1, automatische hyperlinks naar derden,
actieve inhoud (zoals Java, ActiveX of andere client-based scriptingtechnologieën)
en het systeem van cookies, dat door de meeste browsers wordt gebruikt.

2. De gebruiker moet worden geïnformeerd over de gegevens die software- en
hardwareproducten voor Internet willen verzamelen, bewaren of doorsturen, en
waarvoor deze gegevens zullen worden gebruikt.
De software- en hardwareproducten voor Internet moeten de betrokkene ook de
mogelijkheid bieden om alle gegevens die over hem/haar werden verzameld,
achteraf gemakkelijk te raadplegen.

                                               
1  Dit betekent dat er bij het opvragen van een webpagina meer informatie wordt verstuurd dan strikt
noodzakelijk is om het contact met de server tot stand te brengen.
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Dit betekent bijvoorbeeld:

- als de browser een verbinding met een webserver tot stand brengt (als hij een
webpagina opvraagt of ontvangt), moet aan de gebruiker worden gemeld welke
informatie zal worden doorgestuurd en met welk doel.

- als een website, op welke manier dan ook, hyperlinks naar een gebruiker
verstuurt, moet de browser al deze links tonen aan de gebruiker.

- in het geval van cookies moet de gebruiker worden gewaarschuwd als een
cookie door de Internetsoftware wordt ontvangen, opgeslagen of doorgestuurd.
Deze boodschap moet in begrijpelijke bewoordingen specificeren welke
informatie wordt opgeslagen in de cookie, met welk doel, en hoe lang de cookie
geldig blijft.

3. De hard- en softwareproducten mogen niet zodanig geconfigureerd zijn dat “client
persistent information”2 automatisch wordt verzameld, opgeslagen of
doorgestuurd. Bijvoorbeeld:

- de browsersoftware moet standaard zodanig geconfigureerd zijn dat alleen de
minimumhoeveelheid aan informatie die nodig is om een Internetverbinding tot
stand te brengen, wordt verwerkt. Cookies mogen standaard niet worden
opgeslagen of verstuurd.

- tijdens de installatie van een browser mag het onderdeel van het programma dat
gegevens over de identiteit en het communicatiegedrag (profiel) van de
gebruiker opslaat, niet automatisch de gegevens overnemen die eerder reeds
werden opgeslagen in de computer van de gebruiker.

4. Om de gebruiker zelf te laten kiezen of zijn/haar persoonsgegevens mogen worden
verwerkt, moeten de hardware- en softwareproducten voor Internet een
gebruikersvriendelijke functie bevatten die het mogelijk maakt om volgens
bepaalde criteria (inclusief profielen, het domein of de identiteit van de
Internetserver, de aard van de informatie die wordt verzameld, opgeslagen of
doorgestuurd, de periode waarin dit gebeurt, enz.) informatie over de gebruiker te
filteren (d.w.z. te weigeren of  te wijzigen). De gebruiker moet duidelijke
instructies krijgen voor het gebruik van deze functies van de hard- en software.
Bijvoorbeeld:

- dit betekent dat de browser configuratieopties moet bevatten waarmee de
gebruiker kan aangeven welke informatie de browser al dan niet mag
verzamelen en doorsturen.

                                               
2  “Client persistent information” is een technische (geen juridische) term die betrekking heeft op de

informatie over de “client” (de PC van de gebruiker) en langer dan één sessie in de computer
aanwezig blijft. Een sessie begint als de client een pagina van een bepaalde website opvraagt en
eindigt als hij besluit de computer of de browser uit te schakelen of als hij een pagina van een
andere website opvraagt. Cookies zijn een typisch voorbeeld van client persistent information;
hetzelfde geldt voor de persoonlijke instellingen van de PC.
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- in het geval van cookies betekent dit dat de gebruiker altijd de keuze moet
hebben om het doorsturen of opslaan van een cookie in zijn geheel te
aanvaarden of te weigeren. De gebruiker moet ook over opties kunnen
beschikken waarmee hij kan kiezen welke delen van de informatie moeten
worden behouden en welke delen moeten worden gewist, afhankelijk van bv. de
geldigheidsperiode van de cookie of het verzenden en ontvangen van websites.

5. De software- en hardwareproducten voor Internet moeten de gebruiker de
mogelijkheid bieden om zijn/haar persoonsgegevens op eenvoudige wijze te
verwijderen, zonder hiervoor een beroep te moeten doen op de verzender. De
gebruiker moet duidelijke instructies krijgen over hoe hij dit moet doen. Als deze
informatie niet kan worden verwijderd, moet er een betrouwbare methode
voorhanden zijn om te voorkomen dat ze wordt doorgestuurd en gelezen.

- Cookies en andere informatie over de gebruiker moeten op een
gestandaardiseerde wijze worden opgeslagen en moeten gemakkelijk en
selectief kunnen worden gewist in de computer van de gebruiker.

ACHTERGROND

Het is tegenwoordig bijna onmogelijk om Internet te gebruiken zonder geconfronteerd
te worden met technieken die de persoonlijke levenssfeer schenden door de
persoonsgegevens van de gebruiker op allerlei onzichtbare manieren te verwerken.
Met andere woorden, de Internetgebruiker is er zich niet van bewust dat zijn/haar
persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt en kunnen worden gebruikt voor
doeleinden die hem/haar onbekend zijn. De betrokkene weet niet dat de verwerking
plaatsvindt en kan er niet vrij over beslissen.

Een voorbeeld van deze technieken zijn de zogenaamde cookies. Dit zijn kleine
gegevensbestanden die door een webserver naar de computer van een gebruiker
worden gestuurd om deze computer bij zijn volgende bezoek aan dezelfde website te
kunnen identificeren.

Browsers zijn programma’s die onder meer ontworpen zijn om het materiaal dat
beschikbaar is op Internet grafisch voor te stellen. Browsers brengen de communicatie
tot stand tussen de computer van de gebruiker (“client”) en de computer waarin de
informatie is opgeslagen (“webserver”). Browsers zenden vaak meer informatie naar
de webserver dan strikt noodzakelijk is voor de communicatie. Klassieke browsers
sturen automatisch het type en de taal van de browser, de naam van het
besturingssysteem en van andere programma’s die op de PC van de gebruiker zijn
geïnstalleerd, de referentiepagina, cookies, enz. naar de bezochte webserver. De
browsersoftware kan deze gegevens ook systematisch en onzichtbaar doorsturen naar
derden.
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Via deze technieken kunnen “clicktrails” worden gecreëerd voor de
Internetgebruikers. Clicktrails bevatten informatie over het gedrag van de gebruiker,
zijn identiteit, het pad dat hij heeft gevolgd, de keuzes die hij heeft gemaakt en de
links die hij heeft aangeklikt tijdens zijn bezoek aan een website. Ze worden
opgeslagen op de webserver.

De Europese Richtlijnen 95/46/EG en 97/66/EG bevatten gedetailleerde bepalingen
voor de bescherming van de persoonsgegevens van een individu. Aangezien ook de
verwerking van de persoonsgegevens van Internetgebruikers binnen de context van
deze richtlijnen valt, zijn beide richtlijnen van toepassing op de situaties die in deze
aanbeveling worden behandeld. De gegevens die in cookies of browsers worden
opgeslagen of verwerkt, maken het immers mogelijk de Internetgebruiker direct of
indirect te identificeren.

Aanleiding tot bovenstaande aanbeveling waren de toepassing van de bepalingen
inzake eerlijke verwerking, gegronde redenen voor verwerking en het recht van de
betrokkene om zelf te beslissen over de verwerking van zijn/haar gegevens.

De Groep maakt zich vooral zorgen over de risico’s die verbonden zijn aan de
verwerking van de persoonsgegevens van individuen die helemaal niet weten dat deze
verwerking plaatsvindt. De ontwerpers van software en hardware wordt daarom
dringend verzocht rekening te houden met de beginselen van deze richtlijnen om de
privacy van de Internetgebruikers beter te eerbiedigen.

Gedaan te Brussel, 23 februari 1999

Voor de Groep

De Voorzitter

Peter HUSTINX


