
5Publicatie van persoonsgegevens op internet

Bent u een natuurlijk persoon, bedrijf of instelling 

die de verantwoordelijkheid draagt voor een publi-

catie op internet? (zie I.2, blz 7)

Bevat de publicatie gegevens over (levende) natu-

urlijke personen? (zie I.3 t/m I.6, blz 9)

Betre!en de gegevens strafrechtelijke gegevens, ie-

mands godsdienst, levensovertuiging, ras, politieke 

gezindheid, gezondheid, seksuele leven of lidmaat-

schap van een vakvereniging?(Zie I.8, blz 14)

Bevatten de gegevens identi"catienummers, zoals 

het BSN? (Zie I.8.3, blz 16)

Betreft het een publicatie waarbij de toegang 

e!ectief is beperkt tot het eigen huishouden, fami-

lieleden en/of kennissen, bijvoorbeeld d.m.v. een 

wachtwoord? (Zie I.7.1, blz 12)

Betreft het een publicatie voor uitsluitend journa-

listieke, literaire of artistieke doeleinden? (Zie I.7.2 

en IV, blz 13 en 42)

Heeft u toestemming van de betrokkenen of een 

aantoonbare noodzaak om persoonsgegevens te 

publiceren op internet? (Zie II.4, blz 21)

Als uw publicatie gebaseerd is op toestemming, 

kunt u dan op verzoek persoonsgegevens verwij-

deren?

Controleer of u aan uw verplichtingen voldoet op het gebied van:

–  doel en verenigbaarheid (II.2 en II.3., blz 19)

– de informatieplicht (II.5, blz 25)

– de meldingsplicht (II.6, blz 29)

– kwaliteit (II.7, blz 30)

– beveiliging (II.8, blz 32)

–  rechten van betrokkenen (III, blz 38)

– doorgifte buiten de EU (V, blz 48)

Deze richtsnoeren zijn niet op u van toepassing. In het hoofdstuk 

‘rechten van betrokkenen’ kunt u lezen wat uw rechten zijn als ge-

gevens over u tegen uw zin op internet worden gepubliceerd.

De Wbp is alleen van toepassing op gegevens die herleidbaar zijn 

naar (levende) natuurlijke personen. Deze richtsnoeren zijn niet op 

uw publicatie van toepassing.

Publicatie op internet is NIET toegestaan, tenzij de betro!en persoon 

uitdrukkelijke  toestemming heeft gegeven, of de betre!ende infor-

matie duidelijk zelf openbaar heeft gemaakt. (Zie I.8.1.1 en I.8.1.2, 

blz 15)

Publicatie op internet van identi"catienummers is NIET toegestaan. 

(Zie I.8.3, blz 16)

De publicatie valt onder de uitzondering voor persoonlijk/

huishoudelijk gebruik, de Wbp is niet van toepassing. 

De Wbp is deels van toepassing. 

Van toepassing zijn:

– de"nities (I.2 t/m I.6, blz 7)

– behoorlijk en zorgvuldig (blz 7)

– doel en verenigbaarheid (II.2 en II.3, blz 19)

– toestemming of noodzaak (II.4, blz 21)

– kwaliteit (II.7, blz 30)

– beveiliging (II.8, blz 32)

U mag geen persoonsgegevens publiceren op internet zonder 

rechtvaardigingsgrond uit artikel 8 Wbp.

Iedereen heeft het recht om te allen tijde zijn of haar toestemming 

in te trekken. Na het intrekken van de toestemming is er geen 

grondslag meer voor de publicatie; de persoonsgegevens moeten 

verwijderd worden. (Zie II.4.1.1, blz 22)
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