
Dasprive
Geeft privacy een stem. 



Dasprive vzw

Dasprive begon als een podcast in januari 2021. 
Het doel van de podcast was op een 
toegankelijke manier informatie verstrekken 
over privacy. 

Al snel luisterden honderden mensen naar de 
podcast, de website trekt tienduizenden unieke
bezoekers en een specifieke pagina opgericht 
om privacyvriendelijke apps en programma’s te 
verzamelen wordt per maand meer dan 2.000
keer bezocht. Het is duidelijk dat privacy iets is 
dat mensen bezig houdt. 

Er is behoefte aan toegankelijke en eenvoudig 
beschikbare informatie over privacy, meer 
kennis in de maatschappij en meer mensen die 
er professioneel mee bezig zijn.



Oorlogsverhalen van 
Autoriteiten

Organisaties die de basisprincipes niet doorhebben, individuen die alles uit 
de kast halen, of autoriteiten die in hun beslissing flink uithalen



Organisaties 
die de 
basisprincipes 
niet 
doorhebben



Volkswagens valse 
start
“There were no concerns about the 
collection and further processing of 
personal data”

• Prototype rijhulpsysteem R&D

• Camera's geïnstalleerd op een 
testvoertuig

• Openbare weg en verkeerssituatie 
continu gefilmd en beelden opgeslagen

• Duitse politie houdt testvoertuig tegen 
tijdens routinecontrole



Volkswagens valse 
start
“There were no concerns about the 
collection and further processing of 
personal data”

• Nedersaksische autoriteit start 
onderzoek

• Geen informering op voertuig

• Geen verwerkersovereenkomst

• Geen DPIA

Boete 1,100,000 Euro



Schrems II 
weaponized
“The offer makes no mention of the use of 
Smart Analytics, its sub-processor, established in 
Russia ”

• Ziekenhuisketen Vivalia start een publieke
tender

• Verwerking van patiëntengegevens van 
ziekenhuizen voor statistische doeleinden

• 3M, bedrijf in Verenigde Staten, wint de 
tender

• Doorgifte van gegevens naar VS / Rusland



Schrems II 
weaponized
“The offer makes no mention of the use of 
Smart Analytics, its sub-processor, established in 
Russia”

• Deelnemer tender vecht eindbeslissing Vivalia
aan

• GDPR en Schrems II als argument

• Raad van State velt oordeel

• Vivalia had doorgifte gegevens moeten
analyseren VOOR afsluiting tender

Opschorting eindbeslissing van de tender



Onderbroeken en 
locatie te koop
“The platform advertises one hundred 
percent anonymity, users can upload 
photos of underwear”

• Online marktplaats voor gedragen 
onderbroeken 

• Gebruikers posten foto’s van hun 
handelswaar, al dan niet op hun lichaam

• Vaak smartphones als fototoestel

• Naast beeld ook standaard info, 
metadata



Onderbroeken en 
locatie te koop
“The platform advertises one hundred 
percent anonymity, users can upload 
photos of underwear”

• Metadata maakt locatiebepaling 
mogelijk

• Precieze locatie 760 vrouwen 
blootgesteld

• Online marktplaats nam geen passende 
technische en organisatorische 
maatregelen

Boete onbekend bedrag



In het land der 
blinden
“Presence of signs that informs the data subject 
about video surveillance was completely 
irrelevant”

• Tehuis voor mensen met visuele beperkingen

• Wandelgangen naar gemeenschappelijke
douches onder cameratoezicht

• Bewoners onvoldoende geïnformeerd en
camerasysteem slecht beveiligd

• Klacht bij de Garante



In het land der 
blinden
“Presence of signs that informs the data subject 
about video surveillance was completely 
irrelevant”

• Tehuis was niet van kwade wil

• Tijdens het onderzoek hing men al snel
informatieborden over camera’s op in de 
gangen

• Klein detail: mensen met visuele beperkingen

• Informering moet begrijpelijk en toegankelijk
zijn

Boete 5,000 Euro



Individuen die 
alles uit de kast 
halen



Turkse tijdreiziger

“Consequently, there is no right to rectification 
if it cannot be established which data are 
correct. ”

• Geboortedatum betrokkene geregistreerd in 
Turkije, 1956

• Aanpassing geboortedatum naar 1958

• Emigratie naar Duitsland in 1971

• Na een beslissing van de rechtbank in Kayseri 
wordt de geboortedatum gewijzigd naar 1953

• Nieuw Turks paspoort met als geboortedatum
1953



Turkse tijdreiziger

“Consequently, there is no right to rectification if it 
cannot be established which data are correct. ”

• Betrokkene vraagt bij Duitse overheid rectificatie

• Federale administratieve rechtbank finaal
oordeel

• Recht op rectificatie houdt vervanging van 
onjuist gegeven in

• Bewijslast rust op betrokkene

Rectificatie geweigerd wegens gebrek aan bewijs



Privacy, een
gevoelskwestie
“The feeling that the private lives of 
individuals are the subject of constant 
surveillance”

• Echtscheidingsprocedure in Spanje

• (ex-)echtgenoten delen huis, 
afzonderlijke verdieping met gedeelde 
parking

• Ex-echtgenoot hangt buiten camera op

• Monitoring eigen parking en 
aangrenzende publieke ruimte



Privacy, een
gevoelskwestie
“The feeling that the private lives of 
individuals are the subject of constant 
surveillance”

• Andere ex-echtgenoot dient klacht in

• Publieke ruimte filmen kan niet

• Ook fake camera’s moeten exclusief
gericht staan op privéruimten

• Gevoel van privacy kan aangetast
worden

Boete 1,500 Euro



Deontologie is 
overrated
“However, this was not a purely exclusive 
journalistic publication”

• Jarenlang geschil tussen advocaat en cliënt

• Advocaat publiceert persoonsgegevens van 
client en familieleden op blog

• Namen

• Adressen

• Ongecensureerde delen van het dossier

• Persprivilege? Legitiem belang?



Deontologie is 
overrated
“However, this was not a purely exclusive 
journalistic publication”

• Of doxing?

• Berlijnse autoriteit ontkracht argument 
persprivilege

• Geen zuivere journalistieke publicatie

• Doeleinde is versnelde uitbetaling via 
intimidatie

• Advocaat had geen persprivilege en dus ook
geen geldige rechtsgrondslag voor verwerking

Boete onbekend bedrag



Autoriteiten 
die in hun 
beslissing flink 
uithalen



Berlijns
belangenconflict
“Independently reviewing activities of the two 
service providers and thus decisions that he 
made himself” 

• Duitse e-commerce bedrijvengroep

• Interne dienstverlening binnen de groep
bedrijven

• Directeur van 2 dochterondernemingen speelt
DPO

• DPO is verantwoordelijk voor onafhankelijke
toetsing van de 2 dochterondernemingen



Berlijns 
belangenconflict
“Independently reviewing activities of the two 
service providers and thus decisions that he 
made himself” 

• En dus ook toetsing van beslissingen die de 
DPO soms zelf nam in zijn rol als directeur

• Klassiek DPO belangenconflict

• Berlijnse autoriteit gaf al gele kaart in 2021

• Geen gehoor gegeven aan waarschuwing

Boete 525,000 Euro



Ierse kabels knippen

“We will likely be unable to offer a number 
of our most significant products and 
services”

• Ierse autoriteit pakt Meta aan

• Verbod om nog data door te sturen naar
VS

• Yay or nay? Gemengde opinies

• Zo nodig letterlijk kabels doorknippen

• Beslissing wordt ter goedkeuring
voorgelegd aan andere autoriteiten



En Noorse boetes
innen
“There would be little or no incentive to 
act in accordance”

• Noorse autoriteit wil Facebook 
beboeten voor illegale 
gegevensoverdracht

• Bevelen, beperkingen en verboden 
zorgen voor toekomstige naleving

• Sancties zoals administratieve boetes 
zijn gericht op schendingen in het 
verleden 

• Boetes dragen een bestraffend element



Dure menselijke fout

“Did not reach the DPO's attention 
because of a human error in the 
management of the case”

• Spaanse supermarktketen Mercadona

• Slachtoffer ongeval vraagt
camerabeelden op via online formulier
en via e-mail

• 1 maand later, verzoek blijft
onbeantwoord

• Advocaat slachtoffer contacteert DPO



Dure menselijke fout

“Did not reach the DPO's attention 
because of a human error in the 
management of the case”

• Beeldmateriaal was al verwijderd

• recht van inzage geblokkeerd, klacht
AEPD

• Mercadona voorziet schadevergoeding, 
klacht wordt ingetrokken

• AEPD behandelt klacht ex officio

Boete 170,000 Euro



Chinese draak
ontwaakt
“The evidence conclusive, the circumstances 
grave, and the character despicable” 

• Chinese Cyberspace Administration (CAC)

• Oprichting in 2014

• Centrale internetregulator, censor, 
toezichthouder

• Meerderheidsaandeelhouder China Internet 
Investment Fund

• ByteDance (TikTok), Weibo, SenseTime, …



Chinese draak
ontwaakt
“The evidence conclusive, the circumstances 
grave, and the character despicable” 

• Chinese mobility services ontwikkelaar Didi

• Autoverhuur, maaltijdbezorging, delen van 
fietsen

• 41 apps en talloze aanverwante digitale
diensten

• Verzamelen veel, heel veel persoonsgegevens



Chinese draak
ontwaakt
“The evidence conclusive, the circumstances 
grave, and the character despicable” 

• Illegale dataverzamelingen

• 11 miljoen screenshots van smartphone 
fotoalbums

• 8 miljard snapshots van klembord inhoud

• 107 miljoen elementen van gezichtsherkenning

• 304 miljoen records van reistrajecten

Boete Didi 1,160,000,000 Euro

Boete CEO en President Didi 145,000 Euro



Een paar laatste 
gedachten...
• Autoriteiten schakelen een tandje hoger.

• Verschillende ‘persoonlijkheden’ 
ontwikkelen zich bij de autoriteiten.

• Meer onderlinge samenwerking tussen 
autoriteiten op Europees niveau.

• EU-VS transfers zullen nog meer in het 
vizier van autoriteiten komen



Een paar laatste 
gedachten...
• Autoriteiten schakelen een tandje hoger.

• Meer en hogere boetes.

• Verschillende ‘persoonlijkheden’ 
ontwikkelen zich bij de autoriteiten.

• Onderlinge samenwerking tussen 
autoriteiten op Europees niveau.

• EU-VS transfers zullen nog meer in het 
vizier van autoriteiten komen


