Persoonsgegevens op internet
Veel mensen publiceren gegevens over zichzelf of over anderen op internet, zoals foto’s op Facebook. Ook
organisaties plaatsen persoonsgegevens op internet. De gevolgen hiervan kunnen groot zijn voor de mensen om wie
het gaat. Onder meer omdat eenmaal op internet geplaatste gegevens jaren later nog vindbaar zijn. Dit kan
bijvoorbeeld bij een sollicitatie nadelige gevolgen hebben.

Vaak toestemming nodig
Niemand mag zomaar persoonsgegevens van een ander op internet publiceren. Dit mag in principe alleen als
daarvoor een wettelijke grondslag is uit de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).
In de Wbp staan zes grondslagen. Eén daarvan is toestemming. Vaak is om persoonsgegevens te publiceren op
internet toestemming nodig van de mensen om wie het gaat. Maar niet altijd. Er geldt bijvoorbeeld een uitzondering
voor persoonlijk of huishoudelijk gebruik. In dat geval is de Wbp niet van toepassing.

Persoonsgegevens verwijderen
Staan iemands gegevens op internet, dan heeft diegene het recht om deze gegevens te laten verwijderen.
Bijvoorbeeld omdat ze onjuist, onvolledig of verouderd zijn of omdat ze niet ter zake doen.

Mag ik foto’s en gegevens van andere mensen op internet zetten?
Wilt u informatie over anderen op internet publiceren, zoals op uw Facebook-profiel, uw weblog of uw eigen
website? Dat mag in principe alleen als u daarvoor een zogeheten wettelijke grondslag heeft uit de Wet bescherming
persoonsgegevens (Wbp). Er zijn zes grondslagen. Eén daarvan is toestemming.
Als de Wbp van toepassing is, is in de meeste gevallen toestemming nodig van de mensen om wie het gaat om hun
persoonsgegevens te publiceren op internet. Maar in sommige gevallen kunt u publicatie ook baseren op een andere
grondslag, zoals een overeenkomst.
Mensen kunnen u vragen om hun foto’s en gegevens te verwijderen of te wijzigen. Heeft u in eerste instantie
toestemming gekregen om foto’s of gegevens op internet te plaatsen? Dan hebben mensen het recht om hun
toestemming later in te trekken.
Uitzondering voor persoonlijk of huishoudelijk gebruik
Is uw publicatie uitsluitend bedoeld voor persoonlijk of huishoudelijk gebruik? Dan is de Wbp niet van toepassing. In
dat geval heeft u dus ook geen grondslag nodig voor publicatie, zoals toestemming.
Journalistieke uitzondering
Voor journalistieke publicaties gelden bepaalde uitzonderingen op de Wbp. De journalistieke publicatie moet dan
wel voldoen aan de voorwaarden voor de journalistieke uitzondering. Ook een journalistieke publicatie moet u
kunnen baseren op een wettelijke grondslag.

Mag iemand foto’s en gegevens die ik op internet heb gezet hergebruiken?
Dat mag alleen met uw toestemming. Ook al heeft u de foto’s en andere gegevens zelf openbaar gemaakt, niemand
mag ze zomaar elders op internet plaatsen.
Veel mensen gebruiken gegevens van andere websites voor een eigen publicatie op internet. Bijvoorbeeld foto’s
waar mensen herkenbaar op staan of adressen. Dat deze gegevens al op internet staan, betekent echter niet dat
iemand ze zomaar opnieuw mag gebruiken. De gegevens worden dan namelijk in een andere context gebruikt en
voor een ander doel.

