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SAMENVATTING
Nike heeft speciaal voor hardlopers een app ontwikkeld waarmee zij hun
loopactiviteiten kunnen bijhouden: de Nike+ Running app. Deze app kan gelopen
afstand, snelheid, tijd en verbrande calorieën bijhouden. Met persoonlijke
trainingsprogramma’s kunnen gebruikers via de app hun prestaties verbeteren.
Hardlopen is populair in Nederland en zo ook deze gratis app. De Nike+ Running app
is 10 tot 50 miljoen keer (wereldwijd) gedownload op Android-apparaten. De versie
voor Apple iPhones staat op de twaalfde plaats van in Nederland meest gedownloade
fitness-apps.
Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft onderzoek gedaan naar de
persoonsgegevens die Nike verzamelt via het gebruik van deze app, inclusief het
aanmaken van een Nike+ account via de website.
Gebruik persoonsgegevens
Om loopafstanden, -snelheden en -tijden te kunnen berekenen, maakt de app onder
meer gebruik van de locatiegegevens uit de telefoon. Om verbrande calorieën en
paslengte te berekenen, moeten gebruikers in de app hun geslacht, lichaamslengte- en
gewicht opgeven. Daarnaast berekent Nike op basis van de meetgegevens uit de app
zogenaamde 'Fuel-punten', een eigen maatstaf van Nike voor de mate van geleverde
inspanning.
Om de app te kunnen gebruiken, is het een voorwaarde op toestellen met het
Android-besturingssysteem om een Nike+ account aan te maken. Het gebruik van een
dergelijk account is ook handig op toestellen met het iOS-systeem (in verband met
back-up en coaching mogelijkheden). Bij het aanmaken van het account moeten
gebruikers hun volledige naam, geslacht, geboortedatum, postcode, land en emailadres opgeven. Door het aanmaken van het account worden de gegevens die in
de app op de telefoon zijn verzameld, ook doorgegeven naar de servers van Nike.
Gebruik je de app, dan weet Nike dus bijvoorbeeld wat je weegt, hoeveel calorieën je
ongeveer verbrandt door de tijd heen, hoeveel, hoe vaak en hoe intensief je sport. Nike
kan hieruit bijvoorbeeld opmaken of je conditie vooruit- of achteruitgaat. Nike
berekent daarnaast de gemiddelden van allerlei sportieve prestaties van alle
gebruikers van de app wereldwijd, onderverdeeld naar leeftijdsgroep en geslacht.
Nike kan deze gemiddelden gebruiken om jouw individuele prestaties te vergelijken
met de prestaties van een vergelijkbare groep mannen of vrouwen. Hieraan kan Nike
conclusies verbinden over hoe jouw conditie zich verhoudt tot vergelijkbare mensen.
Bij de gegevens die Nike verwerkt, zitten daarom gevoelige persoonsgegevens over de
gezondheid. We noemen dit bijzondere persoonsgegevens.
Informatie over gebruik persoonsgegevens
Nike informeert gebruikers van de app over het gebruik van persoonsgegevens via
twee privacy policies. Nike heeft een gelaagd informatiebeleid, dat ook in het
Nederlands beschikbaar is. Maar in de teksten ontbreekt de uitleg om welke
persoonsgegevens het precies gaat (zoals lichaamslengte, lichaamsgewicht,
gemiddelde paslengte, verbrande calorieën en Fuel-punten evenals de gegevens die
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Nike verder via de smartphones verzamelt) en waarvoor Nike deze informatie
gebruikt. Zo vermeldt Nike niet dat het bedrijf de verzamelde en berekende gegevens
voor onbepaalde tijd bewaart. Nike vermeldt evenmin dat zij gebruikers indeelt in
segmenten en per segment de gemiddelden berekent van allerlei sportieve prestaties.
Nike informeert evenmin voldoende en begrijpelijk dat zij gegevens gebruikt voor
eigen onderzoeks- en analysedoeleinden.
Door gebruikers onvoldoende te informeren over de soorten persoonsgegevens die ze
via de app (in combinatie met het Nike+ account) verwerkt, en de doeleinden ervan,
handelt Nike in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens.
Gebruik gezondheidsgegevens
Het begrip 'gezondheidsgegevens' is veel breder dan het begrip 'medische gegevens'.
Het gaat ook niet alleen om gegevens waaruit blijkt dat iemand een slechte
gezondheid heeft. Het verwerken van gezondheidsgegevens brengt risico's mee,
inclusief het risico van ongelijke behandeling op basis van iemands vermeende of
feitelijke gezondheidstoestand. Daarom is het verwerken van gezondheidsgegevens in
beginsel verboden, tenzij een gebruiker uitdrukkelijke toestemming geeft, de gegevens
zelf duidelijk openbaar heeft gemaakt, of als een andere specifieke wettelijke
uitzondering van toepassing is. Nike kan in dit geval alleen een beroep doen op de
algemene uitzonderingen, maar Nike voldoet niet aan de voorwaarden van
uitdrukkelijke toestemming of duidelijke openbaarmaking. Gebruikers krijgen
namelijk te weinig informatie van Nike om uitdrukkelijke toestemming te kunnen
geven voor het gebruik van gezondheidsgegevens. Ook maken zij niet uit zichzelf hun
gegevens openbaar in deze situatie, omdat Nike om de gegevens vraagt. Daarom
handelt Nike ook bij het verwerken van gezondheidsgegevens in strijd met de Wet
bescherming persoonsgegevens.
Gebruik overige persoonsgegevens
Nike vraagt via de app (via de appstore of het besturingssysteem) toestemming voor
het gebruik van gegevens van de smartphone, zoals de locatiegegevens en
contactgegevens. Maar, omdat de informatie tekortschiet, weten de gebruikers van de
app niet precies waarvoor zij eigenlijk toestemming geven. Daarom kan er volgens het
CBP geen sprake zijn van op informatie berustende, rechtsgeldige toestemming, zoals
bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens. Nike kan zich niet beroepen op
een andere grondslag uit de wet. Dit betekent dat Nike geen zogeheten wettelijke
grondslag heeft om persoonsgegevens te gebruiken. Daardoor overtreedt Nike ook ten
aanzien van dit punt de Wet bescherming persoonsgegevens.
Getroffen maatregelen
Nike heeft gedurende het onderzoek een aantal maatregelen getroffen om
overtredingen te beëindigen. In maart 2015 heeft Nike een incorrecte verwijzing naar
haar privacybeleid in de appstores verholpen. Bij het aanmaken van een Nike+
account via de websites van Nike werd een tracking cookie geplaatst zonder
toestemming van de gebruiker. In juni 2015 heeft Nike dit probleem verholpen op de
nike.com website, en in oktober 2015 op de nikeplus.nike.com website. Sinds oktober
2015 wordt ook geen tracking cookie meer geplaatst bij het aanmaken van een nieuw
account in beide app-versies voordat een gebruiker hiervoor toestemming heeft
verleend.
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In juni en augustus 2015 heeft Nike nieuwe Android en iOS-versies van de app
uitgebracht, waarin nieuwe gebruikers van de app niet meer verplicht zijn hun lengte
en gewicht op te geven.Ten slotte verstrekt Nike sinds oktober 2015 meer informatie in
beide versies van de app over de doeleinden waarvoor Nike lengte, gewicht verwerkt.
Aangekondigde maatregelen
Nike heeft in haar Zienswijze op het rapport concrete maatregelen aangekondigd om
de resterende overtredingen te beëindigen. Dit zijn, samengevat:
 het doorvoeren van wijzigingen in de cookie-toestemmingsvraag op de
websites van Nike, zodat er duidelijker onderscheid komt tussen
(toestemming voor) verschillende soorten cookies;
 het opgeven van lengte en gewicht ook optioneel maken in de webomgeving
van het Nike+ account (voor gebruikers van de Running app die via de
website hun gegevens bekijken);
 meer informatie geven op de websites van Nike over de doeleinden waarvoor
Nike lengte, gewicht en hardloopactiviteiten verwerkt;
 bestaande gebruikers van de app per e-mail informeren dat lengte en gewicht
optioneel zijn en hen [vertrouwelijk] toestemming vragen om bestaande
gegevens te behouden;
 het invoeren van één privacybeleid, in plaats van de huidige twee teksten,
waarin meer informatie wordt geboden over de soorten gegevens die Nike
verwerkt, en de verschillende doeleinden van de verwerking. Ook wil Nike
hierin meer aandacht besteden aan het feit dat gegevens uit de app worden
opgeslagen op servers van Nike in de VS (als een gebruiker een Nike+ account
heeft).
 het invoeren van een bewaartermijn voor inactieve gebruikers [vertrouwelijk].
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Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft op grond van artikel 60 van
de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) ambtshalve onderzoek ingesteld naar
de verwerking van persoonsgegevens door Nike Inc. en/of Nike European Operations
Netherlands B.V.
Het CBP heeft de verwerking onderzocht door Nike van persoonsgegevens die
worden verzameld via of door het gebruik van de Nike+ Running app (hierna ook:
app of Running app), inclusief de persoonsgegevens die worden verzameld via het
aanmaken van het bijbehorende Nike+ account.

Een van de onderzoeksprioriteiten van het CBP in 2014 was de gegevensverwerking
door apps (mobiele applicaties).1 Via digitale apparatuur zoals smartphones, smart
watches, smart tv’s en smart meters worden voortdurend grote hoeveelheden
gegevens vastgelegd over het gedrag van mensen, bijvoorbeeld over hun locatie- en
surfgedrag. Een belangrijke onderzoeksprioriteit in 2015 is de verwerking van
gezondheidsgegevens door technologiebedrijven, via apparatuur en apps waarmee
mensen zelf hun gezondheid en levensstijl kunnen monitoren. Via deze apps krijgen
de aanbieders de beschikking over allerlei gezondheidsgegevens, zonder dat die
aanbieders gebonden zijn aan bijvoorbeeld het medisch beroepsgeheim. Het CBP richt
zich bij deze onderzoeken vooral op de naleving van de eis dat mensen hierover goed
worden geïnformeerd. Ook kijkt het CBP of op de juiste wijze om toestemming is
gevraagd.2
Het CBP heeft onderzoek ingesteld naar het gebruik van de Nike+ Running app
omdat het een voorbeeld is van de ontwikkeling dat mensen hun smartphones steeds
vaker gebruiken om hun gezondheid en levensstijl te monitoren. In 2013 zouden er al
bijna 100.000 verschillende gezondheidsapps beschikbaar zijn, waarvan 70% gericht
op fitness en levensstijl.3 Het mobiele analytics-bedrijf Flurry meldt bijvoorbeeld een
toename van 62% in het gebruik van fitness apps in de periode van december 2013 tot
midden 2014.4 Onderzoeksbureau Research2Guidance verwacht dat in 2017 3,4
miljard mensen in de wereld een smartphone zullen hebben, en dat de helft daarvan

Onderzoek naar apps was opgenomen in de CBP Agenda 2014 in het thema ' de
‘verappisering’ van de samenleving'.
2 CBP Agenda 2015, URL: https://cbpweb.nl/sites/default/files/atoms/files/cbp__agenda_2015.pdf.
3 Research2Guidance (2013), "The mobile health global market report 2013-2017: the
commercialisation of mHealth apps" (Vol. 3), geciteerd in Europese Commissie, Green
Paper on mobile health, COM(2014) 219 final, 10 april 2014, p. 7, URL: http://ec.europa.eu/
information_society/newsroom/cf/dae/document.cfm?doc_ id=5147.
4 Flurry Insights, Health and Fitness Apps Finally Take Off, Fueled by Fitness Fanatics, 19
juni 2014, URL: http://flurrymobile.tumblr.com/post/115192181465/health-and-fitnessapps-finally-take-off-fueled
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een gezondheids/fitness app gaat gebruiken.5 Vertaald naar Nederland, waar
driekwart van de inwoners inmiddels een smartphone heeft6, betekent dit dat in 2017
5 miljoen Nederlanders een of meerdere gezondheids- of fitnessapps gebruiken.
Daarbij komt dat hardlopen in Nederland een populaire sport is. Inmiddels zouden
bijna twee miljoen Nederlanders hardlopen7 en zijn er ruim tweeduizend
loopevenementen per jaar in Nederland.8
Nike is een grote aanbieder van sport en fitness-artikelen. Eind 2013 had het Nike+
platform (personen met een Nike+ account) wereldwijd 18 miljoen leden.9 Inmiddels
zou het platform bijna 30 miljoen gebruikers hebben.10 De gratis Nike+ running
(hardloop) app is 10 tot 50 miljoen keer (wereldwijd) gedownload op Android
devices. De versie van de app voor Apple iPhones staat op de twaalfde plaats van in
Nederland meest gedownloade fitness apps. Vanuit Nederland is de app in 2014
[vertrouwelijk] gedownload.11
Om de app te kunnen gebruiken, is het een voorwaarde op toestellen met het
Android-besturingssysteem om een Nike+ account aan te maken. In de praktijk is het
gebruik van een dergelijk account ook handig op toestellen met het iOS-systeem, om
de gegevens te back-uppen en om trainingsadviezen te krijgen. Door het aanmaken
van het account worden de gegevens die in de app op de telefoon zijn verzameld, ook
doorgegeven naar de servers van Nike in de Verenigde Staten (hierna: VS).12

Research2Guidance (2013), geciteerd in Europese Commissie, Green Paper on mobile
health, COM(2014) 219 final, 10 april 2014, p. 7.
6 Bron: Telecompaper, Bijna driekwart Nederlanders bezit een smartphone, 7 december
2014, URL: http://www.telecompaper.com/nieuws/bijna-driekwart-nederlanders-beziteen-smartphone--1053583. Vergelijk ook persbericht onderzoeksbureau GFK, 'Nieuwe
meting GFK trends in digitale media', 12 december 2014, URL:
http://www.gfk.com/nl/news-and-events/press-room/press-releases/paginas/evenveelnederlanders-met-tablet-als-vaste-computer.aspx. GFK schrijft: "Bijna 10 miljoen
Nederlanders (76%) is op dit moment in het bezit van een smartphone."
7 Het aantal hardlopers in Nederland werd in 2006 door het Mulier instituut geschat op
bijna vier miljoen, maar die schatting is betwist. Zie: http://www.mulierinstituut.nl/
actueel/nieuwsoverzicht/over-het-aantal-hardlopers-in-nederland.html. Volgens een
andere bron deed tussen 2006 en 2011 1 op de 10 Nederlanders ten minste één keer per jaar
aan hardlopen. In 2012 zou dit opgelopen zijn tot 13 procent van de bevolking, tot 1,9
miljoen Nederlanders. Zie: Sportnext, Derde loopgolf dient zich aan, 22 april 2013, URL:
http://www.sportnext.nl/berichten/derde_ loopgolf_dient_zich_aan.
8 Zie de website www.dutchrunners.nl. Tussen 13 mei 2014 en 13 mei 2015 vonden 2060
hardloopevenementen plaats.
9 Bron: Nike: " Nike redefines "Just Do It" with new campaign, URL:
http://news.nike.com/news/nike-evolves-just-do-it-with-new-campaign.
10 Bron: Nike: "The Nike+ community is approaching 30 million members", URL:
http://www.nikefuellab.com/.
11 Brief Nike van 15 januari 2015, antwoord op vraag 14, p. 23.
12 De doorgifte van persoonsgegevens naar de Verenigde Staten valt buiten het bereik van
dit onderzoek.
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Nike verzamelt via de app het lichaamsgewicht en de lengte van een gebruiker en
berekent, mede op basis van het geslacht en overige meetgegevens uit de app, de
verbrande calorieën en paslengte. Daarnaast berekent Nike op basis van de
meetgegevens uit de app zogenaamde 'Fuel-punten', een eigen maatstaf van Nike
voor de mate van geleverde inspanning.
In haar melding bij het CBP van de gegevensverwerking via de Running app,
omschrijft Nike de verwerking van lengte en gewicht en van sportieve prestaties als
de verwerking van gezondheidsgegevens.13 Dit betreft een verwerking van bijzondere
persoonsgegevens (gegevens betreffende de gezondheid van de betrokkene), als
bedoeld in artikel 16 van de Wbp. Verwerking van bijzondere persoonsgegevens is
verboden, tenzij één van de uitzonderingen uit de artikelen 17 tot en met 23 van de
Wbp van toepassing is. Daarom is het van groot belang dat de gegevensverwerking
behoorlijk en zorgvuldig is en voldoet aan alle wettelijke vereisten.
Het CBP heeft vanuit zijn toezichthoudende rol naar aanleiding van het bovenstaande
onderzoek ingesteld naar de gegevensverwerking via de Running app, en de daarmee
samenhangende gegevensverwerking die voortvloeit uit het aanmaken van een Nike+
account.
Het onderzoek heeft zich geconcentreerd op de volgende vragen:
1. Verzamelt en verwerkt Nike persoonsgegevens met betrekking tot gebruik
van de app (inclusief Nike+ account)? Zo ja, welke gegevens, op welke wijze
en voor welk(e) doeleinde(n)?
2. Verzamelt en verwerkt Nike bijzondere persoonsgegevens via de app
(inclusief Nike+ account)?
3. Wie is de verantwoordelijke voor (delen van) de gegevensverwerking? Is dit
Nike Inc, NEON, of is NEON een vertegenwoordiger in Nederland van Nike
Inc.?
4. Informeert Nike betrokkenen (bestaande en potentiële gebruikers) voldoende
over haar identiteit, de doeleinden van de verwerking, de soorten (categorieën
van) gegevens die zij van de gebruikers van de app verwerkt en de
bewaartermijnen?
5. Heeft Nike een grondslag voor de verwerking(en) van persoonsgegevens van
betrokkenen (ondubbelzinnige toestemming, uitvoering van een
overeenkomst of noodzakelijk voor de behartiging van een gerechtvaardigd
belang)? Hiermee in verband: Verkrijgt Nike toestemming conform de
Telecommunicatiewet (hierna: Tw) voor het plaatsen en uitlezen van
informatie op de smartphones waarop de app is geïnstalleerd? Verkrijgt Nike
uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van bijzondere
persoonsgegevens?
6. Verstrekt Nike bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens, zoals
gezondheidsgerelateerde gegevens en locatiegegevens die zij verkrijgt door
Melding van Nike Inc, NEON en Nike Retail BV bij het CBP, meldingsnummer
m1545058 van 20 augustus 2013.
13

het gebruik van de app (inclusief Nike+ account) aan derde partijen voor
marketingdoeleinden? Worden de persoonsgegevens daardoor verwerkt op
een wijze die (on)verenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn
verkregen?
Het onderzoek richt zich aldus op toetsing aan artikel 1, aanhef en onder a, van de
Wbp (definitie 'persoonsgegeven') en d (definitie 'verantwoordelijke'), artikel 4 van de
Wbp (vestiging/toepasselijk recht), artikel 8 van de Wbp (grondslag), indien van
toepassing artikel 9 van de Wbp (verdere verwerking), artikel 16 jo. 21 en 23 van de
Wbp (de verwerking van gegevens betreffende iemands gezondheid') en de artikelen
33/34 van de Wbp (informatieplicht).

Het CBP heeft Nike bij brief van 4 december 2014 geïnformeerd over het instellen van
ambtshalve onderzoek naar de verwerking van persoonsgegevens door Nike Inc.
en/of Nike European Operations Netherlands B.V. met of door de Nike+ Running app
en het bijbehorende Nike+ account. Het CBP heeft in deze brief om inlichtingen
verzocht en aangekondigd een onderzoek ter plaatse te zullen uitvoeren bij Nike in
Nederland. Per e-mail van 15 januari 2015 heeft Nike Engelstalige inlichtingen
verstrekt. Op vrijdag 16 januari 2015 heeft het onderzoek ter plaatse plaatsgevonden
op het kantoor van NEON in Hilversum. Aan het begin van het onderzoek heeft Nike
de gevraagde inlichtingen ook in het Nederlands op papier verstrekt.
Tijdens genoemd onderzoek heeft het CBP mondeling inlichtingen ingewonnen bij
relevante juridische en technische medewerkers van Neon en Nike Inc., evenals bij de
advocaten van Nike. Daarnaast heeft het CBP kopieën meegenomen van de Engels en Nederlandstalige beantwoording van de gevraagde inlichtingen, inclusief bijlages
met database-overzichten.
Bij brief van 20 januari 2015 heeft het CBP Nike een overzicht gestuurd van overige
benodigde inlichtingen en bescheiden. Nike heeft de inlichtingen binnen de gevraagde
termijn van twee weken verstrekt, per e-mail en bij brief van 3 februari 2015. Bij de
brief was ook een usb-stick gevoegd met de door het CBP gevraagde elektronische
bestanden.
Bij brief van 28 januari 2015 heeft het CBP Nike een weergave gestuurd van relevante
verklaringen tijdens het onderzoek ter plaatse, zoals samengevat en samengevoegd
door het CBP, en Nike verzocht uiterlijk 11 februari 2015 te reageren op eventuele
onjuistheden. Nike heeft gereageerd per e-mail en bij brief van 11 februari 2015. Het
CBP heeft de ontvangst van de reactie de volgende dag per e-mail bevestigd. Bij brief
van 10 april 2015 heeft het CBP Nike een aangepaste weergave gestuurd van
verklaringen tijdens het onderzoek ter plaatse.

Op 24 maart 2015 heeft telefonisch contact plaatsgevonden tussen de advocaat van
Nike en het CBP. Nike vroeg daarin om een overleg met het CBP. Het CBP heeft dit
verzoek bij brief van 31 maart 2015 gehonoreerd en een toelichting gegeven op de
(uitgestelde) planning van het onderzoek. Het overleg heeft plaatsgevonden op 16
april 2015 op het kantoor van het CBP in Den Haag. Nike heeft tijdens dit overleg
concrete voorstellen voorgelegd aan het CBP om de informatie in de app te wijzigen
bij de vragen naar lengte en gewicht.
Per e-mail van 13 mei 2015 heeft het CBP Nike geïnformeerd over de voortgang van
het onderzoek. Per brief van 11 mei 2015 (door het CBP ontvangen op 18 mei 2015)
heeft Nike nadere inlichtingen verstrekt over de voorstellen met betrekking tot de
app. Per e-mail van 21 mei 2015 heeft Nike nieuwe voorstellen gedaan voor de
informatie en toestemmingsvraag in de app met betrekking tot lengte en gewicht. Na
telefonisch contact op 28 mei en 2 juni 2015 heeft het CBP Nike per e-mail van 2 juni
2015 screenshots gestuurd van resultaten van onderzoek met betrekking tot cookies
op de websites van Nike.
Per e-mail van 5 juni 2015 heeft Nike een toelichting gevraagd op sociale media
cookies. Het CBP heeft de gevraagde toelichting per e-mail van 9 juni 2015 verstrekt.
Het CBP heeft op 8 juli 2015 het Rapport voorlopige bevindingen vastgesteld.
Het CBP heeft Nike bij brief van 8 juli 2015 in de gelegenheid gesteld om haar
zienswijze op het Rapport voorlopige bevindingen naar voren te brengen. Nike heeft
het CBP bij e-mail van 7 augustus 2015 verzocht om uitstel van de termijn voor het
geven van een reactie met twee weken, tot 2 september 2015. Het CBP heeft diezelfde
dag per e-mail het gevraagde uitstel verleend. Nike heeft haar zienswijze op 2
september 2015 schriftelijk ingebracht.
Het CBP heeft op 10 en 16 september 2015 telefonisch contact gehad met (de
advocaten van) Nike, over de door Nike aangekondigde maatregelen. Nike heeft per
e-mail van 16 september 2015 nadere informatie aangeleverd over de aangekondigde
maatregelen. Over deze brief hebben het CBP en Nike op 17 september 2015 opnieuw
telefonisch overleg gehad. Nike heeft de toelichting bevestigd per e-mail van 18
september 2015.
Het College heeft het Rapport definitieve bevindingen vastgesteld op 8 oktober 2015.
Een openbare versie van dit rapport is vastgesteld op 13 oktober 2015.
Voorafgaand aan de openbaarmaking van het rapport heeft het CBP op 2 november
2015 technisch onderzoek verricht ten aanzien van de maatregelen die Nike
voornemens was om te treffen voorafgaand aan de openbaarmaking. Daaruit blijkt dat
Nike de drie aangekondigde maatregelen inderdaad heeft getroffen. Op deze
onderdelen is het rapport geactualiseerd.

In haar zienswijze van 2 september op het Rapport voorlopige bevindingen van het
CBP, zoals aangevuld op 10 september 2015 (hierna gezamenlijk te noemen:
Zienswijze), kondigt Nike een groot aantal concrete maatregelen aan om
geconstateerde overtredingen te beëindigen. Een deel van die maatregelen is reeds
getroffen tijdens het onderzoek door het CBP.
Daarnaast bestrijdt Nike, samengevat weergegeven, dat er sprake was (en is) van
evidente overtredingen van de Wet bescherming persoonsgegevens (hierna: Wbp).
Nike betwist dat zij gegevens betreffende de gezondheid van gebruikers van de Nike+
Running app verwerkt, als bedoeld in artikel 16 van de Wbp (gezondheidsgegevens).
Volgens Nike maakt het CBP gebruik van een nieuwe wetsuitleg ten aanzien van het
begrip gezondheidsgegevens. Ten tijde van het onderzoek was de wetsuitleg niet
duidelijk, volgens Nike. Pas in februari 2015 heeft de Artikel 29-werkgroep in een brief
aan de Europese Commissie een aantal criteria gegeven om te beoordelen wanneer
gegevens die worden verwerkt door lifestyle en fitness apps moeten worden
beschouwd als gegevens betreffende iemands gezondheid. Het CBP handelt daarom
in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur door met terugwerkende
kracht overtredingen aan Nike toe te schrijven op basis van de nieuwe wetsuitleg.
Aanvullend stelt Nike dat zij geen inzage krijgt in de sportieve prestaties van
gebruikers door de tijd heen, inclusief hoeveel en hoe vaak gebruikers sporten, of hun
conditie vooruit- of achteruitgaat, en hoe dit zich verhoudt tot vergelijkbare mensen.
Elke analyse wordt gedaan op geaggregeerd niveau en biedt geen inzicht in
individuele gebruikers.
Nike betoogt voorts dat zij gebruikers adequaat informeerde over de verwerkingen
die zij verricht en daarmee beschikt over rechtsgeldige toestemming. Omdat het
gebruik van de app vrijwillig is, en omdat gebruikers zelf hun lengte en gewicht
invoeren, hebben de gebruikers volgens Nike ondubbelzinnige toestemming gegeven
voor de verzameling van de gegevens. De toestemming is ook op adequate informatie
gebaseerd, omdat Nike de betrokkenen heeft geïnformeerd via haar privacybeleid,
voordat lengte en gewicht moesten worden opgegeven. Nike schrijft dat zij naast het
privacybeleid ook just in time informatie op het scherm zelf toont, zoals de melding in
het aanmeldingsformulier voor het Nike+ account dat lengte en gewicht worden
gevraagd om "the most accurate run results" te leveren. Artikel 33 van de Wbp bevat
volgens Nike geen verplichting om een limitatieve opsomming te geven van alle
categorieën van verwerkte persoonsgegevens.
In bijlage I bij dit rapport is de zakelijke inhoud van de zienswijze van Nike
opgenomen per onderdeel (met de toevoeging ‘Zienswijze Nike), met de reactie
daarop van het CBP en in hoeverre de reactie heeft geleid tot aanpassing van de
bevindingen en daarmee samenhangende wijziging(en) in de conclusies. Deze bijlage
vormt een integraal onderdeel van dit rapport.

De Amerikaanse groepsmaatschappij Nike, waarvan Nike Inc. en NEON B.V. deel
uitmaken, is opgericht in 1968 en heeft als missie: "Bring inspiration and innovation to
every athlete* in the world - *if you have a body, you are an athlete."14
Nike omschrijft zichzelf als "the largest seller of athletic footwear and athletic apparel
in the world."15 Nike produceert jaarlijks 900 miljoen producten, naast schoenen ook
kleding en (sport)uitrusting.16 Nike had op 31 mei 2014 wereldwijd 56.500
werknemers in dienst17 en behaalde in het fiscale jaar 2014 (van mei 2013 tot mei 2014)
een omzet van 27,8 miljard US dollar.18 Het bedrijf is verdeeld in een aantal
geografische segmenten die eigen financiële resultaten rapporteren. Nike schrijft
daarover: "Each NIKE Brand geographic segment operates predominantly in one industry: the
design, development, marketing, and selling of athletic footwear, apparel, and equipment. The
Company’s reportable operating segments for the NIKE Brand are: North America, Western
Europe, Central & Eastern Europe, Greater China, Japan, and Emerging Markets."19
Nike Inc. in de VS bepaalt het budget en de strategie voor de Nike+ Running app. De
eindverantwoordelijke [vertrouwelijk], waaronder de Nike+ Running app, is
werkzaam bij Nike Inc. in de VS.20
Nike Inc. bepaalt samen met NEON en/of Nike Retail B.V. [vertrouwelijk].
Nike heeft verklaard dat de juridische compliance strategie wereldwijd wordt bepaald
op het hoofdkantoor in Beaverton in Oregon in de VS [vertrouwelijk].
Nike heeft medio 2013 op het hoofdkantoor in de Verenigde Staten [vertrouwelijk].
Nike slaat de persoonsgegevens van houders van het Nike+ account - en
persoonsgegevens die Nike verkrijgt via een bezoek aan andere websites van Nike op in een centrale database in de VS.21 In haar Privacy & Cookiebeleid licht Nike toe: "
URL: http://about.nike.com/
Nike Inc, Annual report on form 10-K voor de United States Securities and Exchange
Commission, boekjaar 2014 (van mei 2013 tot mei 2014), 'General', p. 47, URL:
http://investors.nike.com/files/ doc_financials/2014/docs/nike-2014-form-10K.pdf.
16 URL: http://about.nike.com/
17 Idem, p. 51.
18 Zie ook persbericht Nike, Nike, Inc. reports fiscal 2014 fourth quarter and full year
results, 26 juni 2014, URL: http://news.nike.com/news/nike-inc-reports-fiscal-2014-fourthquarter-and-full-year-results-fiscal-2014-fourth-quarter-and-full-year-results.
19 Nike Inc, Form 10-K 2014, p. 69.
20 Verklaring 3 van Nike tijdens het onderzoek ter plaatse door het CBP, zoals vastgelegd
door het CBP bij brief van 10 april 2015.
21 Nike Privacy- & Cookiebeleid – EU, URL: http://help-nleu.nike.com/app/answers/detail/a_id/54577/p/3897. Nike schrijft: "Alle persoonsgegevens die
wij via de Nike.com EU Website verkrijgen zullen worden doorgegeven aan onze Nike Group
Companies in de VS, omdat de verwerking van uw gegevens plaatsvindt in databases in de VS."
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Wanneer u lid van Nike.com bent geworden, zullen de persoonsgegevens die u actief heeft
verstrekt op de Nike.com EU Website en op andere Nike Sites worden opgeslagen in de centrale
Nike database in de VS."22 [vertrouwelijk]
De meeste beslissingen over de verwerking van gegevens via de Running app en de
toegang tot gegevens van gebruikers van de app worden in de VS genomen.23 Als het
om toegang tot de gegevens van gebruikers in Europa gaat, moet de plaatselijke
[vertrouwelijk] het verzoek goedkeuren [vertrouwelijk], en dan wordt de toegang tot
de gegevens in de VS ontsloten. De bewaartermijn van gegevens wordt centraal in de
VS bepaald; maar er zijn regionale verschillen.24

Sinds 1994 houdt Nike kantoor in Nederland via Nike European Operations
Netherlands B.V, gevestigd in Hilversum.25 Op het terrein is naast NEON ook Nike
Retail B.V. gevestigd. Samen hebben zij [vertrouwelijk] medewerkers.26 NEON is
verantwoordelijk voor [vertrouwelijk] . NEON verwerkt persoonsgegevens met
betrekking tot de deelname aan evenementen.27 Nike Retail B.V. verwerkt
persoonsgegevens van Europeanen die artikelen kopen via de webshop van nike.com
in Europa (met een Nike+ account).28
Volgens de inschrijving bij de Kamer van Koophandel richt NEON zich op groothandel
in sportartikelen (geen watersport) en groothandel in bovenkleding. NEON had in 2014 een
netto-omzet van ruim 5,5 miljard euro.29 Enig aandeelhouder van NEON is Nike
Europe Holding B.V, een financiële houdstermaatschappij gevestigd in Hilversum, die
op haar beurt 100% eigendom is van Nike Victory Coöperatief U.A, eveneens
gevestigd in Hilversum.30
In meldingsnummer m1545058 hebben Nike Inc, NEON en Nike Retail B.V. de
klantenadministratie gemeld bij het CBP.31 Ten aanzien van de verwerking van

Idem.
Nike Retail BV [vertrouwelijk]. Zienswijze Nike van 2 september 2015, Bijlage II, p. 1-2.
24 Idem.
25 Nike European Operations Netherlands B.V is geregistreerd bij de Kamer van
Koophandel onder KvK-nummer 32057998, RSIN 802820323. Bedrijfsprofiel door het CBP
uitgedraaid op 6 november 2014. Uit het uittreksel blijkt dat deze B.V. voorheen ook Nike
Benelux en Nike Emea heette. Volgens dit uittreksel waren er in 2014 1.449 werkzame
personen bij NEON.
26 Verklaring 5 van Nike tijdens het onderzoek ter plaatse door het CBP, zoals vastgelegd
door het CBP bij brief van 10 april 2015.
27 Deze gegevensverwerking valt verder buiten het bereik van dit onderzoek door het CBP.
28 Verklaring 5 van Nike tijdens het onderzoek ter plaatse door het CBP, zoals vastgelegd
door het CBP bij brief van 10 april 2015.
29 Kamer van Koophandel bedrijfsprofiel NEON, Winst- en verliesrekening 2014. Het
resultaat na belastingen was in 2014 574, 7 miljoen euro.
30 Nike Europe Holding B.V, KvK-nummer 32054966, had in 2012 1.780 werknemers.
31 Melding bij het CBP van 20 augustus 2013.
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persoonsgegevens via de Europese nike.com website geven zij aan dat zij gezamenlijk
verantwoordelijk zijn voor de verwerking van klantgegevens. Nike Retail B.V. is
volgens de melding de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens in het
kader van de bestelling van producten via de website, NEON voor de verwerking van
persoonsgegevens (aanmeldingen) voor evenementen (zoals marathons).32 In de
melding staat dat Nike Inc. de verantwoordelijke is voor de overige gegevens die via
de website en via de mobiele app worden verzameld.
Tijdens het onderzoek ter plaatse door het CBP heeft Nike de inhoud van de melding
toegelicht. Vanwege de verschillende verantwoordelijkheden is er volgens Nike
sprake van gezamenlijke verantwoordelijkheid van Nike Inc, Nike Retail en NEON
voor de verwerking van persoonsgegevens via het Nike+ account en beide websites
van Nike. De verantwoordelijkheid voor de verwerking van persoonsgegevens via de
Running app ligt bij Nike Inc. in de VS.33
[vertrouwelijk]
[vertrouwelijk]
In overleg tussen Nike en het CBP op 16 april 2015 heeft het CBP toegelicht dat het
onderzoek is gericht op de gegevensverwerking via de Running app (de verwerking
die ontstaat nadat een gebruiker een Nike+ account heeft aangemaakt) en de
gegevensverwerking die ontstaat bij het aanmaken van het Nike+ account. De
gegevensverwerking die ontstaat bij eventuele aankoop van artikelen via de Nike
website valt buiten het bereik van dit onderzoek.34 Nike heeft daarna per brief
bevestigd dat Nike Inc. de (enige) verantwoordelijke is voor de gegevensverwerking
via de app (met uitzondering dus van eventuele winkelaankopen).35
Nike+ Running app
In 2006 lanceerde Nike, in samenwerking met Apple, een voorloper van de Running
app. Een sensor (accelerometer) in je schoen verzamelde loopgegevens, en stuurde die
draadloos door naar een Apple iPod. Via de Nike+ website werden de verzamelde

Zie ook het Nike Privacy- & Cookiebeleid – EU, URL: http://help-nleu.nike.com/app/answers /detail/a_id/54577/p/3897. Hierin schrijft Nike: "Nike Retail B.V. is
verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens met betrekking tot uw online aankopen
van Nike producten via de Nike.com EU Website. Nike European Operations Netherlands B.V. is
verantwoordelijk voor de verwerking van informatie met betrekking tot uw deelname aan
evenementen en wedstrijden. Nike Inc. is verantwoordelijk voor het verwerken van alle andere
informatie die via de Nike.com EU Website verwerkt wordt."
33 Verklaring 6 van Nike tijdens het onderzoek ter plaatse door het CBP, zoals vastgelegd
door het CBP bij brief van 10 april 2015.
34 Zie paragraaf 2.1 van dit rapport 'Verloop'.
35 Brief van Nike van 11 mei 2015.
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gegevens op een kaart weergeven. 36 In 2008 begon Nike met de ontwikkeling van de
Nike+ Running App voor iOS. De app is in 2010 gelanceerd en is kosteloos
beschikbaar voor smartphones met het iOS- en, sinds 2014, ook voor het Androidbesturingssysteem.37
Het doel van de app is om mensen te helpen bij het bijhouden van hun
hardloopactiviteiten. Via de app kan de gebruiker activiteiten bijhouden (gelopen
afstand, snelheid en tijd). De app gebruikt daarvoor de GPS-coördinaten
(latitude/longitude) uit de telefoon en de versnellingssensor (accelerometer). Via de
app kunnen gebruikers gelopen trajecten en foto’s delen met vrienden en wedstrijden
aangaan. Mede op basis van geslacht, lengte, gewicht en overige meetgegevens uit de
app, berekent Nike de verbrande calorieën per hardloopactiviteit. Daarnaast berekent
Nike op basis van de meetgegevens uit de app zogenaamde 'Fuel-punten', een eigen
maatstaf van Nike voor de mate van geleverde inspanning. 38
Een gebruiker kan ervoor kiezen om een Nike Fuel-band te gebruiken in combinatie
met de app.39 Via de Nike 'Fuel-band' (een armband) wordt geen hartslag gemeten.40
Op iOS smartphones kunnen gebruikers van de Running app gegevens combineren
met Apple Health data. Het analoge Google-product (beschikbaar voor apparaten met
het Android-besturingssysteem) heet Google Fit. De verwerking van (gezondheids-)
gegevens door Apple en Google valt buiten het bereik van dit onderzoek door het
CBP.
Op 9 maart 2015 heeft Nike een nieuwe versie van de app gelanceerd, met
ingebouwde samenwerking met de diensten en producten van Garmin, TomTom,

Wired, The Nike Experiment: How the Shoe Giant Unleashed the Power of Personal
Metrics, 22 juni 2009, URL: http://archive.wired.com/medtech/health/magazine/1707/lbnp_nike?currentPage=all.
37 Verklaring 3 van Nike tijdens het onderzoek ter plaatse door het CBP, zoals vastgelegd
door het CBP bij brief van 10 april 2015.
38 Fuel-punten zijn een eigen Nike meeteenheid voor de mate van geleverde inspanning,
gebaseerd op een berekening van het zuurstofgebruik. De berekening is onafhankelijk van
lengte, gewicht en geslacht. Zie de toelichting van Nike zelf op de URL: https://securenikeplus.nike.com/plus/what_is_fuel/. Nike schrijft:: "Play With Friends.
NikeFuel is calculated the same way for everyone no matter your age, gender or sport of
choice. Share with friends to see how you stack up." Zie voor een nadere toelichting op de
Nike Fuelpunten de URL: http://mashable.com/2013/01/31/nike-fuelband/#sLBHzhe.t8k2.
Ricky Engelberg, Experience Director of Digital Sport at Nike, verklaart daarin: "Oxygen
kinetics is the most universal way to understand the level of exertion to perform a core
movement."
39 Als de gebruiker van de hardloopapp ook een Nike Fuel-band gebruikt, biedt Nike de
mogelijkheid om behaalde Fuel-punten te vergelijken met de behaalde Fuel-punten van
vrienden.
40 Het CBP heeft geen onderzoek gedaan naar de Fuelband.
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Wahoo Fitness en Netpulse. Het gaat dan om communicatie met apparatuur als
slimme horloges en fitness apparatuur.41
Gebruikers die de app, na installatie, willen gebruiken op een toestel met het Androidbesturingssysteem, moeten eerst een Nike+ account aanmaken.42 Het aanmaken van
een Nike+ account kan via de app, of via de website. Op toestellen met het iOSbesturingssysteem is het geen voorwaarde om een Nike+ account aan te maken, maar
wordt het aanbevolen. Via het Nike+ account kunnen betrokkenen producten kopen
via de websites van Nike.
Het CBP heeft tijdens dit onderzoek de op dat moment meest recente versies van de
app onderzocht; voor iOS versie 4.7.5, bijgewerkt op 6 mei 2015, voor Android versie
1.6.2, bijgewerkt op 8 april 2015.43 Aanvullend heeft het CBP op 15 september 2015 de
op dat moment meest recente versies van de app onderzocht, voor iOS met versie
4.8.2, bijgewerkt op 14 september 2015 en voor Android met versie 1.7.3, bijgewerkt op
17 augustus 2015.
Nike+ account
Nike heeft meerdere webplatforms. Voor het onderzoek van het CBP zijn twee
platforms relevant: nike.com en nikeplus.nike.com, omdat via beide websites het
Nike+ account kan worden aangemaakt. Via het Nike+ account krijgt Nike de
beschikking over de gegevens uit de app (het is een voorwaarde om een Nike+
account aan te maken op toestellen met het Android-besturingssysteem, en handig op
toestellen met het iOS-systeem, om de gegevens te back-uppen en om
trainingsadviezen te krijgen).
Nike.com is de online winkel voor alle sportartikelen, de tweede website richt zich
meer op de technologische hulpmiddelen bij sportieve activiteiten, van apps tot
stappentellers.
[vertrouwelijk]

Het is aannemelijk dat veel gebruikers van de Running app (ook op het iOSbesturingssysteem) over een Nike+ account beschikken, omdat dit een voorwaarde is
op toestellen met het Android-besturingssysteem en handig op toestellen met het iOSsysteem, om de gegevens te back-uppen en om trainingsadviezen te krijgen. Het
aanmaken van een account leidt ertoe dat Nike de gegevens die in de app worden
verzameld en verwerkt, vanaf dat moment ook vastlegt op haar eigen servers, en
Nike persbericht, Nike+ running expands global partnerships to motivate more runners
around the world, 6 maart 2015, URL: http://news.nike.com/news/nike-running-expandsglobal-partnerships-to-motivate-more-runners-around-the-world
42 De inlogmogelijkheid bij Facebook is een alternatief voor authenticatie via het Nike+
account maar is geen alternatief voor het aanmaken van het Nike+ account.
43 Op 8 juli 2015, toen het CBP het Rapport voorlopige bevindingen aan Nike zond, waren
er al nieuwere versies beschikbaar. Zienswijze Nike, Bijlage II, p. 2.
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koppelt aan het account. De feitelijke verwerking van gegevens door Nike wordt
hieronder beschreven in verschillende fases. Eerst wordt beschreven welke gegevens
Nike verzamelt bij het aanmaken van een Nike+ account via de app, ongeacht het
besturingssysteem, en een aantal specifieke doeleinden waarvoor Nike deze gegevens
verwerkt. In de paragrafen 3.2.1.1 en 3.2.1.2 wordt per besturingssysteem beschreven
welke aanvullende gegevens Nike via de app verwerkt. Een gebruiker kan er ook voor
kiezen om een Nike+ account aan te maken via de websites van Nike (nike.com en
nikeplus.nike.com). De verwerking van gegevens via de websites van Nike wordt
beschreven in paragraaf 3.2.2 van dit rapport.

Er is geen Nederlandstalige versie van de Running app.44 Gebruikers in Nederland
gebruiken doorgaans de Engelstalige app.
Bij het aanmaken van het Nike+ account via de app, dienen gebruikers verplicht de
volgende gegevens op te geven:
 Voornaam
 Achternaam
 E-mailadres
 Schermnaam
 Wachtwoord
 Geboortedatum
 Postcode
 Land45
 Geslacht
 Wel of geen ontvangst van Nike nieuwsbrieven per e-mail
Nike maakt voor alle geregistreerde gebruikers een Nike+ account aan met een uniek
gebruikers-id [vertrouwelijk]. Nike heeft verklaard dat deze identifier wordt gebruikt
om gegevens die verzameld zijn uit of over dat account in de verschillende systemen
van Nike bij elkaar te brengen.46
De eerste keer dat een gebruiker een loopactiviteit wil vastleggen, vraagt de app om:
 Meeteenheid (metrisch of anders)
 Lengte
 Gewicht
 Geslacht

De app is beschikbaar in het Duits, Engels, Frans, Japans, Koreaans, Portugees, Spaans,
Traditioneel en Vereenvoudigd Chinees. Bron: Informatie in de Apple appstore, forensisch
vastgelegd door het CBP op 2 juni 2015.
45 Nike heeft verklaard dat zij ten aanzien van app-gebruikers niet het IP-adres verzamelt
en het land ook niet op andere wijze achterhaalt (bijvoorbeeld via de taalinstellingen op
het apparaat).
46 Brief van Nike van 15 januari 2015, p. 16.
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Het scherm met de vragen in de app bevat (alleen in de iOS-versie, niet in de Androidversie) de volgende toelichting waarom deze gegevens nodig zijn: "Tell us your height
to better calculate your distance" en "Tell us your weight to better calculate calories burned".47
Het is in beide app-versies verplicht om al deze velden in te vullen.48
Nike heeft tijdens het onderzoek door het CBP toegelicht: "Deze informatie wordt
gebruikt om de nauwkeurigheid van het bijhouden van hardloopactiviteiten te verbeteren door
het benaderen van de paslengte om de software te helpen die de interpretatie uitvoert van
versnellingsmetersgegevens afkomstig van de telefoon. Het gewicht van de hardloper wordt ook
gebruikt om het aantal calorieën te berekenen dat wordt verbruikt tijdens een hardloopactiviteit
welke door de app wordt bijgehouden."49
Nike berekent op grond van lengte, gewicht, geslacht en meetgegevens uit de app het
aantal verbrande calorieën. Daarnaast gebruikt Nike de combinatie van gegevens over
lengte, gewicht en geslacht om een gemiddelde paslengte te berekenen. Nike gebruikt
dit gegeven om de metingen van de accelerometer te verfijnen.
Nike verzamelt daarmee van elke loopactiviteit:
 Tijdzone
 Starttijd
 Afstand
 Aantal stappen
 Duur
 Locatiegegevens
 Gegevens van de versnellingssensor in de telefoon (accelerometer)
Nike heeft over deze gegevens verklaard: "Deze gegevens worden verwerkt om de app in
staat te stellen de hardloopactiviteit op te nemen en gegevens zoals snelheid/hardlooptempo te
berekenen." 50
Ten aanzien van de locatiegegevens heeft Nike verklaard dat Nike deze alleen
verzamelt op het moment dat de app wordt gebruikt om een loop bij te houden, Nike
verzamelt geen locatiegegevens als de app niet-actief is.51

Forensisch vastgelegd door het CBP op 2 juni 2015, zowel voor de iOS- als de Androidversie van de app.
48 Forensisch vastgelegd door het CBP in beide app-versies op 2 juni 2015. De iOS-app
bevat lege velden die ingevuld moeten worden; de Android app bevat vooringevulde
hoogte (5ft 3 inch) en gewicht (150 lbs).
49 Brief van Nike van 15 januari 2015, p. 3. In bijlage 2 bij deze brief schrijft Nike in het
Engels: "Runners using the Nike+ Running app must select a preferred unit of measure, and
provide heigth, weight and gender prior to recording any runs. Height, weight and gender are used
by the Nike+ Running App (and associated back-end systems) to improve the accuracy of run
tracking by approximating stride length to assist interpretation of accelerometer data from the
phone. Weight is also used to calculate calories burned on a given run."
50 Brief van Nike van 15 januari 2015, p. 10
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Nike berekent daarnaast per loopactiviteit:
 Paslengte52
 Verbrande calorieën
Nike registreert daarnaast het (totale) aantal (hard)loopactiviteiten en (totaal) aantal
gelopen kilometers (per dag(-deel), week, maand en jaar).53 Nike berekent tevens (in
werkgeheugen) periodiek de gemiddelde prestaties per gebruiker door de tijd heen
(alles, per week, maand of jaar), de langste loop en work-out, de snelst gelopen
kilometer, het hoogste aantal verbrande calorieën en behaalde 'trophies' (het behalen
van bepaalde prestaties zoals aantal gelopen kilometers en milestones voor behaalde
Fuel-punten).54
Het CBP heeft vastgesteld dat een gebruiker via het Nike+ account overzichten kan
zien van zijn of haar gemiddelde sportieve prestaties door de tijd heen (alles, per
week, maand of jaar), ten aanzien van het gemiddeld en totaal aantal gelopen
kilometers, langste loop en work-out, snelste kilometer, aantal loopactiviteiten,
verbrande calorieën en hoogste aantal verbrande calorieën, paslengte (zowel
gemiddelden als hoe de paslengte gedurende een loopactiviteit varieert), duur,
onderverdeling naar dag van de week en dagdeel dat het meest is gelopen, Fuelpunten en behaalde 'trophies' (inclusief milestones voor behaalde Fuel-punten).55
Optionele gegevens
Het CBP heeft vastgesteld dat Nike via de app de volgende aanvullende gegevens kan
verzamelen, als een gebruiker binnen de app voor die opties kiest:
 E-mailadressen van vrienden (en daarmee aantal vrienden)
 Hartslagmetingen
 Profielfoto
 Sociale netwerkinformatie met betrekking tot het Nike+ sociale netwerk en
netwerken van derde partijen - alleen als hardlopers ervoor kiezen om hun

Gecontroleerd en forensisch vastgelegd door het CBP op een toestel met het Androidbesturingssysteem op datum 2 juni 2015.
52 Brief van Nike van 3 februari 2015, p. 5-6 en exhibit 3 met scriptvoorbeelden.
53 Idem. Zie ook de screenshots van het overzicht van gegevens in het Nike+ account van
een bestaande gebruiker van de Running app. URL's: https://securenikeplus.nike.com/plus/profile/[naam gebruiker] en
https://secure-nikeplus.nike.com/plus/activity/running/[naam gebruiker]/year/2014
(forensisch vastgelegd door het CBP op 8 september 2015).
54 Idem.
55 Screenshots van het overzicht van gegevens in het Nike+ account van een bestaande
gebruiker van de Running app. URL's: https://securenikeplus.nike.com/plus/profile/[naam gebruiker] en
https://secure-nikeplus.nike.com/plus/activity/running/[naam gebruiker]/year/2014
forensisch vastgelegd door het CBP op 8 september 2015.
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Nike+ account en sociale netwerkaccounts te koppelen, bijvoorbeeld welke
runs een loper heeft gedeeld via sociale netwerken.56
Ten aanzien van de e-mailadressen heeft Nike verklaard dat zij alleen tijdelijk de emailadressen verwerkt van niet-gebruikers van de hardloopapp als die gegevens zijn
opgenomen in het adresboek van de gebruikers van de app. Nike verzamelt de
gegevens pas nadat een gebruiker heeft geklikt op de optie 'vrienden toevoegen'. Nike
verzamelt geen andere gegevens uit het adresboek.57 Nike past vervolgens een compare
and forget-methode toe om alleen de e-mailadressen te behouden van andere houders
van een Nike+ account. Nike vergelijkt het bestand met alle contactpersonen uit de
telefoon met het bestand van bij haar bekende e-mailadressen van Nike+
accounthouders, en geeft de overeenkomende mailadressen terug aan de app. De app
gebruikt die lijst om bestaande Nike+ leden aan te bevelen aan de gebruiker van de
app. De e-mailadressen van de niet-gebruikers worden niet bewaard, niet in de app en
niet op de servers van Nike.
Ten aanzien van de sociale netwerkinformatie heeft Nike toegelicht dat als een
gebruiker besluit om het Nike+ account aan te sluiten op zijn of haar Facebook
account, Nike alleen het Facebook ID verzamelt, het e-mailadres en het toegangstoken
voor Facebook.58
Berekening gemiddelde sportieve prestaties per segment
Nike deelt alle gebruikers van de app wereldwijd in segmenten in en berekent
gemiddelden van allerlei sportieve prestaties per segment. Daartoe selecteert Nike
gebruikers aan de hand van de unieke user ID's en op basis van geslacht, leeftijd,
ervaring of hardloopniveau. Daarbij is 'ervaring' een maatstaf voor activiteiten (zoals
hardlopen of het gebruik van de Fuel-band) en is 'hardloopniveau' een maatstaf voor
totaal aantal gelopen kilometers.59
Nike berekent vervolgens per segment de gemiddelde sportieve prestaties, dat wil
zeggen: behaalde Fuel-punten, paslengte, aantal stappen, aantal hardloopactiviteiten

Bijlagen 6 en 12 bij Brief Nike van 15 januari 2015, Brief Nike van 3 februari 2015 met
aanvullende inlichtingen, p. 7-8 en forensisch vastgelegd door het CBP in beide appversies op 2 en 3 juni 2015.
57 Nadere inlichtingen van Nike van 3 februari 2015, p. 3. Gecontroleerd door het CBP in
het database-overzicht met de gegevens van een bestaande gebruiker van de Nike+
Running App.
58 Aanvullende inlichtingen van Nike van 3 februari 2015, p. 4. Facebook suggereert een
veel bredere toegang tot gegevens, schrijft Nike, namelijk: uw publieke profiel,
vriendenlijst, e-mailadres, verjaardag en huidige woonplaats, maar Nike verzamelt deze
gegevens niet. Het CBP heeft dit onder andere geverifieerd aan de hand van de bij Nike
beschikbare gegevens van een bestaande gebruiker van de Nike+ Running App. De
gebruiker is een medewerker van het CBP.
59 Brief van Nike van 3 februari 2015, p. 5 en exhibit 3 met scriptvoorbeelden.
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(per dag, week, maand en jaar), duur, verbrande calorieën, aantal vrienden en totaal
aantal gelopen kilometers voor die categorie (afstand).60
Nike kan deze gemiddelden gebruiken om de individuele prestaties van een
gebruiker te vergelijken met de prestaties van een vergelijkbare groep mannen of
vrouwen.
Nike schrijft hierover: "In sommige Nike+ producten, waaronder op de website, kunnen
individuele hardlopers hun gegevens zien in vergelijking met andere hardlopers van hetzelfde
geslacht en een vergelijkbare leeftijd. In dit verband zijn de geaggregeerde gegevens die in de
gebruikersinterface worden gepresenteerd voldoende vaag over de criteria die resulteren in de
selectie van de vergelijkingsgroep om terugvoering van de gegevens op bekende gebruikers te
voorkomen."61
Het CBP heeft vastgesteld, via het Nike+ account van een bestaande gebruiker van de
Running app, dat Nike ten minste één vergelijking aanbiedt van de prestaties van een
individuele gebruiker met de gemiddelde prestatie van een segment personen in
dezelfde leeftijdsgroep, van hetzelfde geslacht. Het gaat daarbij om het totaal aantal
gelopen kilometers.62
Afbeelding 5: vergelijking van totaal aantal gelopen kilometers63

Brief van Nike van 3 februari 2015, p. 6 en bijlage 2, p. 8-9. De vergelijking met duur en
calorieën wordt aanvullend genoemd in de bijlage 2 op p. 10 en blijkt ook uit de
scriptvoorbeelden in exhibit 3 bij de brief van Nike van 3 februari 2015.
61 Brief van Nike van 15 januari 2015, p. 17.
62 Screenshots van het overzicht van gegevens in het Nike+ account van een bestaande
gebruiker van de Running app. URL: https://securenikeplus.nike.com/plus/running/home/[naam gebruiker] (forensisch vastgelegd door het
CBP op 8 september 2015).
63 Screenshots van het overzicht van gegevens in het Nike+ account van een bestaande
gebruiker van de Running app. URL: https://securenikeplus.nike.com/plus/activity/running/[naam gebruiker]/year/2014 (forensisch
vastgelegd door het CBP op 8 september 2015).
60

Nike vergelijkt (indien de gebruiker vrienden heeft geselecteerd) ook een individuele
prestatie (totaal aantal gelopen kilometers) met diezelfde prestatie van vrienden.64
Afbeelding 6: vergelijking van prestaties met vrienden65

Onderzoeks- en analysedoeleinden
Nike verwerkt bepaalde gegevens die zij via de app verkrijgt voor eigen onderzoeksen analysedoeleinden. Dit zijn bijvoorbeeld 'Consumer Knowledge' (om de consument
beter te begrijpen) en 'Digital product analysis' (beter begrijpen van de digitale
producten, zoals de apps).66 Voorbeelden van onderzoeksvragen ten aanzien van de
app zijn: 'wat is het beste trainingsplan?' en 'wat is het beste aantal vrienden in de
app? (om het gebruik van de app vol te houden) '.
Nike heeft verklaard dat haar beleid is dat deze onderzoeks- en analysedoeleinden
nooit een marketingdoeleinde mogen dienen. [vertrouwelijk]
Cookies en pixels in de app
Daarnaast verzamelt Nike gegevens over interacties met de Nike+ Running app door
middel van geïntegreerde analytics tools.67 Nike heeft desgevraagd toegelicht dat zij
gebruik maakt van [vertrouwelijk]. Nike heeft verklaard dat in de app
Zie ook de screenshots van Nike van de app op
http://www.nike.com/nl/nl_nl/c/running/nikeplus/gps-app (URL forensisch vastgelegd
door het CBP op 15 september 2015).
65 Screenshot van Nike van de app op
http://www.nike.com/nl/nl_nl/c/running/nikeplus/gps-app (URL forensisch vastgelegd
door het CBP op 15 september 2015).
66 Verklaring 7 van Nike tijdens het onderzoek ter plaatse door het CBP, zoals vastgelegd
door het CBP bij brief van 10 april 2015.
67 Brief van Nike van 15 januari 2015, p. 16.
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functionaliteiten (software) worden geladen van de volgende derde partijen:
[vertrouwelijk]. Het CBP heeft bij onderzoek naar het gegevensverkeer via beide appversies vastgesteld dat [vertrouwelijk] inderdaad gegevens verzamelen via de app.68
Het betreft daarbij, zoals Nike ook schrijft, functionele en analytische gegevens.
Het CBP heeft geen gegevensverkeer naar sociale netwerksites aangetroffen. Dat
gegevensverkeer zou er mogelijk wel zijn geweest als het CBP (bewust) een koppeling
had gelegd met bijvoorbeeld Facebook.
Ten slotte heeft het CBP vastgelegd dat bij aanmelding via de app voor het Nike+
account via een pixel informatie werd verzonden naar Google DoubleClick. De pixel
verwees (inmiddels) naar een niet bestaande URL.69 In haar Zienswijze op het Rapport
voorlopige bevindingen heeft Nike een maatregel aangekondigd om deze technische
implementatiefout te verhelpen.70 Het CBP heeft op 2 november 2015 vastgesteld dat
Nike deze maatregel inderdaad heeft getroffen.71 Zie ook paragraaf 3.8 van dit rapport
(getroffen en aangekondigde maatregelen).

Bij het installeren van de app op een toestel met het Android-besturingssysteem krijgt
een gebruiker een scherm te zien vanuit de appstore waarin is aangegeven om welke
gegevens op het apparaat de geïnstalleerde app toegang vraagt. Daarbij krijgt de
gebruiker vanuit de appstore (niet van Nike) een algemene toelichting op de gegevens
waartoe de app toegang wil. De gevraagde machtigingen (toestemmingen) zijn:







Uw persoonlijke informatie (Agenda-afspraken en vertrouwelijke informatie
lezen, agenda-afspraken toevoegen of wijzigen en e-mails verzenden aan
gasten zonder medeweten van de eigenaren)
Uw sociale informatie (Uw contacten lezen)
Telefoonoproepen (Telefoonstatus en identiteit lezen)
Netwerkcommunicatie (Volledige netwerktoegang en Gegevens van internet
ontvangen, netwerkverbindingen weergeven)
Uw locatie (Geschatte locatie (netwerkgebaseerd)), precieze locatie (GPS- en
netwerkgebaseerd)

[Vertrouwelijk]. Aangezien deze gegevensverwerkingen geen tracking cookies betreffen,
vallen deze buiten het bereik van dit onderzoek door het CBP.
69 De pixel is forensisch vastgelegd door het CBP op 2 juni 2015 in de Android-versie van
de app. Bij controle-onderzoek op 15 september 2015 bleek de pixel ook in de iOS-versie
voor te komen. In beide gevallen verwees de pixel (door een kennelijke technisch ingreep
van Nike) naar een niet-bestaande webpagina van Google DoubleClick (URL foutmelding
404). Toch kan Google via de URL-referrer onder andere informatie krijgen over (de
software op) het toestel, het feit dat de user inlogt op deze app en wordt met de pixel een
aantal voor het CBP onbekende ID's mee gestuurd.
70 E-mail van Nike van 16 september 2015.
71 Forensisch vastgelegd door het CBP op 2 november 2015, in app-versies 1.7.6 (Android)
en 4.8.3 (iOS).
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Uw accounts (Accounts maken en wachtwoorden instellen, accounts op het
apparaat gebruiken, accounts toevoegen of verwijderen en Google-service
configuratie lezen, accounts op het apparaat vinden)
Opslagruimte (De inhoud van uw SD-kaart aanpassen of verwijderen)
Informatie over uw apps (Uitvoeren bij opstarten)
De accu beïnvloeden (Trilling beheren, voorkomen dat de telefoon
overschakelt naar slaapmodus)
Synchronisatie-instellingen (Synchronisatie in- en uitschakelen,
synchronisatie-instellingen lezen).72

Nike heeft bij brief van 1 april 2015 toegelicht welke gegevens zij via deze (algemene)
machtigingen verzamelt en voor welke doeleinden zij deze gegevens verwerkt. Dit
zijn:73
 Persoonlijke informatie - de agenda, om herinneringen te kunnen plaatsen
voor runs (coaching) en om uitdagingen te plannen;
 Sociale informatie – het adresboek om contactpersonen uit te lezen als een
gebruiker kiest voor de optie 'Add more friends', om vrienden te matchen en toe
te voegen;
 Telefoonoproepen - om te bepalen of er een gesprek binnenkomt, om de app
op pauze te kunnen zetten;
 Netwerkcommunicatie - Nike heeft toegang tot internet nodig om een
verbinding te maken met de Nike+ account servers. Nike kon hiermee tot april
2015 een Bluetooth-verbinding openen, maar Nike heeft verklaard dat zij deze
toestemming nooit heeft gebruikt om zich toegang te verschaffen tot
Bluetooth;74
 Locatie - om runs en afstanden bij te houden, zodat Nike die op een later
moment aan de gebruiker kan tonen;
 Accounts - zodat meerdere gebruikers de app kunnen gebruiken op één enkel
apparaat;
 Opslagruimte - om profielfoto's te kunnen maken voor gebruik in de app en
om naar muziek te kunnen luisteren tijdens een run.75
Over de toegang tot de agenda heeft Nike verklaard dat Nike in de Android-versie
een eigen Nike+ agenda maakt, om herinneringen aan trainingen op te slaan. Hoewel
Nike via het Android toestemmingsscherm gemachtigd is om ook gegevens in andere

Forensisch vastgelegd door het CBP op 2 juni 2015 bij installatie van de app, op het
scherm van Android appversie 1.6.2, bijgewerkt op 8 april 2015. In sommige gevallen
noemde de appstore een permissie twee keer in de lijst (netwerkcommunicatie en
accounts), met andere uitleg. In die gevallen heeft het CBP beide toelichtingen opgenomen.
73 Het CBP heeft de machtigingsvragen uit de nieuwste versies van de app gebruikt; Nike
reageert in de brief van 1 april 2015 nog op anders geformuleerde machtigingsvragen in
eerdere versies van de app.
74 Zie het overzicht van getroffen maatregelen door Nike in paragraaf 3.8 van dit rapport.
75 Brief van Nike van 1 april 2015, p. 4-5.
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agenda's in de telefoon te lezen en toe te voegen, leest of schrijft Nike geen
gebeurtenissen die in andere agenda's op het apparaat staan.76
Ten aanzien van de locatiegegevens heeft Nike verklaard dat in de Android-app
toegang tot de locatiegegevens wordt opgevraagd bij het opstarten van de app. Dit
leidt tot een buffer van 1 minuut GPS-data, om te voorkomen dat een hardloper de
eerste paar meter van zijn loop mist.77
Uit het onderzoek door het CBP bleek dat Nike vanaf juni 2012 tot de nieuwe release
van de app op 9 maart 2015 (naar Nike verklaart, onbedoeld) ook het IMEI
(International Mobile Equipment Identity, uniek toestelnummer) verzamelde.78 Dit
gegeven kwam automatisch mee met de permissie om de telefoonstatus uit te lezen
(READ_PHONE_STATE). Nike heeft verklaard en het CBP heeft vastgelegd dat het
IMEI in de nieuwe release van de app niet langer wordt uitgelezen.79
Nike benadrukt daarbij dat het Android-besturingssysteem technisch de
mogelijkheden beperkt om specifieke toestemming te vragen. Nike (en andere app
developers) moeten werken met de (brede) omschrijvingen en categorieën die
Android aanbiedt. Zij kunnen geen specifiekere toestemming vragen (voor een deel
van de informatie in een categorie) of specifiekere informatie geven in de
toestemmingsvraag. Feit is dat Android via de categorie 'Telefoonoproepen' app
developers bijvoorbeeld ook toegang biedt tot het eigen telefoonnummer van de
gebruiker van de smartphone en de nummers die gebeld worden. Het CBP heeft in de
databases van Nike gecontroleerd en vastgesteld dat Nike deze nummers niet heeft
verzameld.80

Nadere inlichtingen van Nike van 3 februari 2015, p. 2. Gecontroleerd door het CBP in
het database-overzicht met de gegevens van een bestaande gebruiker van de Nike+
Running App.
77 Verklaring 9 van Nike tijdens het onderzoek ter plaatse door het CBP, zoals vastgelegd
door het CBP bij brief van 10 april 2015.
78 Nadere inlichtingen van Nike van 3 februari 2015, p. 1.
79 Brief van Nike van 1 april 2015, p. 3. Gegevensverkeer via de Android-app forensisch
vastgelegd door het CBP met behulp van mitmproxy op 2 juni 2015.
80 Gecontroleerd door het CBP in het database-overzicht met de gegevens van een
bestaande gebruiker van de Nike+ Running App.
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Afbeelding 1: aanmaken account in de Android-app

Voor gebruikers die de app willen gebruiken op een toestel met het iOSbesturingssysteem, is het geen voorwaarde om een Nike+ account aan te maken. Zij
worden wel aangemoedigd om dat te doen, met de volgende tekst: "Unlock the full
benefits of Nike+. Save your runs online by syncing to Nikeplus.com, then set goals and use
training tools to take your running to the next level." In de app is de optie 'Challenges'
alleen beschikbaar in combinatie met een Nike+ account: "Welcome to a new, more social
Nike+. Now you can compete in challenges, climb the leaderboard, and see what friends are up
to. All you need is a Nike+ account." 81 Nike heeft toegelicht dat gebruikers zonder Nike+
account hun hardloopactiviteiten niet kunnen ontsluiten op het web via het Nike+
account, en ook niet kunnen synchroniseren met andere Nike apps.82
[vertrouwelijk]
Op een toestel met het iOS besturingssysteem krijgt een gebruiker pas na installatie,
tijdens het eerste gebruik van de app specifieke toestemmingsvragen vanuit het
besturingssysteem voorgelegd (niet door Nike bepaald, maar door Apple). De eerste
vraag betreft het toesturen van berichten via de smartphone
Forensisch vastgelegd door het CBP op datum 2 juni 2015, in appversie 4.7.5 van 6 mei
2015.
82 Brief van Nike van 15 januari 2015, p. 9.
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(meldingen/geluiden/symboolbadges). Vervolgens kan een gebruiker kiezen om in te
loggen met een bestaand Nike+ account, of om een Nike+ account te openen.
Het CBP heeft vastgesteld dat het mogelijk is om de app op iOS te gebruiken zonder
account aan te maken. Het is dan ook mogelijk om de verbrande calorieën te
berekenen, maar deze gegevens blijven dan lokaal, op de smartphone.83 Daarna volgt
informatie over koppeling met Apple Health. De drie opties zijn daarbij (door Apple)
standaard uitgevinkt (Nike Fuel en Work-outs informatie aan Apple Health geven, en
Hartslag lezen in de app).84 Als een gebruiker voor het eerst een loopactiviteit wil
vastleggen, vraagt het besturingssysteem om toestemming te geven aan de app om
locatiegegevens te gebruiken.85
Daarnaast vraagt het besturingssysteem om toestemming voor toegang tot de
audiobestanden indien een gebruiker muziek wil afspelen tijdens het hardlopen, om
toegang tot het adresboek als een gebruiker vrienden wil toevoegen en om toegang tot
de agenda als een gebruiker een uitdaging wil inplannen (challenge).86

Gebruikers van de Running app kunnen het Nike+ account niet alleen aanmaken via
de app zelf, maar ook via beide websites van Nike (nike.com of nikeplus.nike.com).
Via nikeplus.nike.com kunnen gebruikers bovendien het overzicht zien van hun eigen
hardloopactiviteiten. Het aanmaken van een account, of het bekijken van het eigen
archief, leidt tot twee aanvullende verwerkingen, die apart worden beschreven. Dit
betreft het gebruik van cookies op de website en het verwerken van het IP-adres van
de bezoeker. Ten slotte wordt kort beschreven welke gegevens Nike verzamelt bij het
aanmaken van een Nike+ account via de beide websites.

Wie een account aanmaakt via Nike.com, krijgt eerst een Nederlandstalig
cookietoestemmingsverzoek.87 Wie het account aanmaakt via de nikeplus website,
krijgt hetzelfde verzoek in het Engels.88

Forensisch vastgelegd door het CBP op 7 juli 2015, in appversie 4.7.5 van 6 mei 2015.
Forensisch vastgelegd door het CBP op 2 juni 2015, in appversie 4.7.5 van 6 mei 2015.
85 De vraag op een iOS telefoon met Nederlandstalige instellingen luidt: "Wilt u Running
toegang tot uw locatie toestaan terwijl u de app gebruikt? Your location is used to track
your run. Sta niet toe / Sta toe." Forensisch vastgelegd door het CBP op 2 juni 2015.
86 Forensisch vastgelegd door het CBP op 3 juni 2015.
87 https://nike.com/nl/nl_nl/
88 https://secure-nikeplus.nike.com/plus/
83
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Afbeelding 2: toestemmingsvraag cookies op nike.com

Nike deelt de door haar gebruikte cookies in drie categorieën in:
1. Strikt noodzakelijk
2. Functionaliteit en prestaties
3. Reclame
Afbeelding 3: nadere informatie op nike.com over soorten cookies en doeleinden

Het CBP heeft vastgelegd dat de twee websites (nike.com en nikeplus.nike.com)
verschillen vertonen met betrekking tot de standaardinstellingen voor het plaatsen en
lezen van cookies. Op nike.com staan alle drie de soorten cookies standaard
aangevinkt. Op nikeplus.nike.com staat alleen de eerste categorie cookies standaard
aangevinkt.89 Nike heeft op dit punt wijzigingen aangekondigd. Zie het overzicht van
getroffen en voorgenomen maatregelen in paragraaf 3.8 van dit rapport.
Op beide websites werd (op nike.com tot 28 juni 2015) bij het eerste bezoek, terwijl de
toestemmingsvraag nog in beeld was, een permanent DoubleClick cookie geplaatst.90
Het CBP heeft vastgesteld dat de bezoeker geen informatie of toestemmingsvraag van
DoubleClick (of Google) kreeg voordat dit cookie werd geplaatst.91
DoubleClick is het advertentienetwerk van Google. Het geplaatste/gelezen cookie
betreft dus een cookie voor reclamedoeleinden. Omdat Nike in de broncode van haar
websites een verwijzing heeft opgenomen naar de servers van DoubleClick, kan
Google bij bezoek aan de websites van Nike automatisch gegevens verzamelen over
het bezoek van een betrokkene aan de twee websites, inclusief tijdstip, frequentie en
URL referrer. De gegevensverzameling door Google komt technisch tot stand omdat de
browser op het apparaat van de gebruiker bij het bezoeken van de Nike websites niet
alleen informatie opvraagt van de servers die de website hosten, maar ook het domein
opvraagt van de aanbieder van het cookie, dat wil zeggen, van DoubleClick. De
servers van DoubleClick reageren op dit verzoek door in de browser een cookie te
plaatsen, of door de eigen, al op het apparaat geplaatste, cookies uit de browser uit te
lezen.92
Nike heeft aangegeven dat het plaatsen van dit cookie geen bewuste keuze was, maar
een technische implementatiefout.93 In haar Zienswijze heeft Nike aangegeven dat het

De URL's www.nike.com/nl/nl_nl en www.nikeplus.nike.com zijn forensisch vastgelegd
door het CBP met een schone browser zonder vooraf geplaatste cookies op 27 mei 2015.
Browser Chrome, versie 43.0.2357.81 (64 bits versie op Linux). Het netwerkverkeer is
vastgelegd met behulp van de software mitmproxy. Het CBP heeft dit herhaald op 15
september 2015 en vastgelegd dat het cookie niet meer werd geplaatst via de nike.com
website.
90 Forensisch vastgelegd door het CBP op 27 mei 2015. Bij eerste bezoek met een schone
browser krijgt de gebruiker een test-cookie van Google DoubleClick met een
geldigheidsduur van 1 dag, met als inhoud 'CheckforPermission', maar dit cookie wordt
bij het herladen van de pagina onmiddellijk vervangen door een permanente cookie van
Google DoubleClick, met als inhoud een unieke userID en een geldigheidsduur van 2 jaar.
In de praktijk zullen de meeste bezoekers aan de Nike websites al een Google
DoubleClick-cookie hebben in hun browser. In dat geval wordt dat cookie bij eerste
bezoek aan de Nike websites meteen uitgelezen.
91 Forensisch vastgelegd door het CBP op 27 mei 2015.
92 Technisch gezien vraagt de browser middels een HTTP request en antwoordt de server
met een HTTP response. Zie bijvoorbeeld A. Barth, HTTP state management mechanism
(RFC6265), April 2011, URL: http://tools.ietf.org/rfc/rfc6265.txt.
93 Nike heeft dit verklaard in telefonisch contact met het CBP op 10 september 2015.
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probleem op 28 juni 2015 is opgelost op de nike.com website.94 Het CBP heeft op 2
november 2015 vastgesteld dat dit cookie ook niet meer wordt geplaatst op de
Nikeplus.nike.com website, voordat een gebruiker toestemming heeft verleend.95 Zie
ook het overzicht van getroffen en voorgenomen maatregelen in paragraaf 3.8 van dit
rapport.

Bij bezoek aan de Nike websites om een account aan te maken, verzamelt Nike
automatisch het IP-adres van de bezoeker, en leidt daaruit het land van herkomst af.
Nike gebruikt daarvoor onder andere [vertrouwelijk]. Als [vertrouwelijk] Nederland
als herkomstland van de bezoeker aangeeft, leidt Nike de bezoeker naar de nike.com
website gericht op Nederland. Daarnaast gebruikt Nike de taalinstellingen op het
apparaat van de bezoeker om het land te bepalen.96

Nadat een bezoeker een keuze heeft gemaakt ten aanzien van cookies, kan hij/zij een
account aanmaken. Het CBP heeft vastgesteld en vastgelegd dat bij het aanmaken van
een Nike+ account via de website dezelfde gegevens verplicht moeten worden
ingevoerd als bij het aanmaken van een account via de app, met uitzondering van het
land. Indien niet alle velden worden ingevuld, kan het account niet worden
aangemaakt.97
Afbeelding 4: aanmeldpagina Nike+ account98

Het CBP heeft forensisch vastgelegd op 15 september 2015 dat er op de nike.com website
geen tracking cookies meer werden geplaatst voordat een gebruiker toestemming had
gegeven.
95 E-mail van Nike van 16 september 2015. Forensisch vastgelegd door op 2 november
2015.
96 Verklaring 4 van Nike tijdens het onderzoek ter plaatse door het CBP, zoals vastgelegd
door het CBP bij brief van 10 april 2015.
97 Vastgelegd door het CBP op 2 juni 2015.
98 URL: https://secure-nikeplus.nike.com/plus/login?register=true.
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Samenvattend verzamelt en/of berekent Nike via de app (na het aanmaken van een
Nike+ account) de volgende gegevens:
 Voornaam
 Achternaam
 E-mailadres
 Schermnaam
 Wachtwoord (in gehashte vorm opgeslagen)
 Geboortedatum
 Postcode
 Land99
 Geslacht
 Wel of geen ontvangst van Nike nieuwsbrieven per e-mail
 Uniek User ID ([vertrouwelijk])
 Meeteenheid (metrisch of anders)
 Lengte
 Gewicht
 Geslacht
 Gemiddelde paslengte
 Per loop: Tijdzone, Starttijd, Locatie, Afstand, Stappen, Duur, behaalde Fuelpunten, verbrande calorieën en paslengte gedurende de loop
 Sportieve prestaties: het (totale) aantal (hard)loopactiviteiten en (totaal) aantal
gelopen kilometers (per dag(-deel), week, maand en jaar), de gemiddelde
prestaties per gebruiker door de tijd heen (alles, per week, maand of jaar), de
langste loop en work-out, de snelst gelopen kilometer, het hoogste aantal
verbrande calorieën en behaalde 'trophies' (het behalen van bepaalde
prestaties zoals aantal gelopen kilometers en milestones voor behaalde Fuelpunten).
 Segmentindeling op basis van leeftijdsgroep, geslacht, ervaring en loopniveau
en berekening van gemiddelden van allerlei sportieve prestaties per segment;
 Vergelijking van het totaal aantal gelopen kilometers van een individuele
gebruiker met de gemiddelde prestatie van mensen van hetzelfde geslacht in
dezelfde leeftijdsgroep.
 IP-adres (na aanmelding via de website of het bekijken van het overzicht van
eigen prestaties)
 (Unieke identifier in) tracking cookie van Google DoubleClick bij aanmelding
voor een Nike+ account op nikeplus.nike.com en gegevens die via een pixel in
de app bij het aanmaken van een Nike+ account naar Google DoubleClick
worden verzonden
 Gebruik van de toestemmingsvraag voor cookies op beide websites

Nike heeft verklaard dat zij ten aanzien van app-gebruikers niet het IP-adres verzamelt
en het land ook niet op andere wijze achterhaalt (bijvoorbeeld via de taalinstellingen op
het apparaat).
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Optionele gegevens
Daarnaast kan Nike via de app aanvullende gegevens in haar systemen verwerken, als
een gebruiker voor die opties kiest:
 Data uit hartslagmetingen
 Profielfoto
 E-mailadressen van vrienden die ook een Nike+ account hebben (na de
vergelijking)
 Aantal vrienden (die de app ook gebruiken) en vergelijking van totaal aantal
gelopen kilometers met diezelfde prestatie van vrienden
 Sociale netwerkinformatie met betrekking tot het Nike+ sociale netwerk en
netwerken van derde partijen - alleen als hardlopers ervoor kiezen om hun
Nike+ account en sociale netwerkaccounts te koppelen, bijvoorbeeld welke
runs een loper heeft gedeeld via sociale netwerken. Bij koppeling met
Facebook verzamelt Nike het Facebook ID, e-mailadres en het toegangstoken
voor Facebook, geen andere informatie uit het profiel.

Nike heeft (nog) geen bewaartermijn ingesteld voor de gegevens die zij via de app
(inclusief het Nike+ account) verkrijgt en is aan het bepalen wanneer de gegevens
vernietigd, dan wel ‘ge-deïdentificeerd’ zouden moeten worden. Nike schrijft: "Nike
slaat momenteel gegevens van hardlopers op tot het moment dat een hardloper verzoekt om alle
gegevens van haar account te verwijderen."100 Nike licht toe dat de service relatief nieuw is
en dat de gegevens over het algemeen nog steeds relevant zijn voor het bieden van
diensten via de app en om het gedrag van hardlopers te begrijpen.101
Nike's oudste record van een hardloper die zich registreerde voor een Nike+ account
en de Running app gebruikte, dateert van 6 september 2010 (de dag waarop de app
voor iOS werd gelanceerd.102 In haar zienswijze vult Nike aan dat de Nike+ Running
app bedoeld is om de hardloopactiviteiten van de gebruiker vast te leggen en dient als
archief voor de gebruiker. Het feit dat de informatie die Nike via de Running app
verzamelt, enige jaren oud is, betekent volgens Nike niet dat het niet langer
interessant is voor de gebruiker. Nike wil niet proactief informatie verwijderen als er
een kans bestaat dat gebruikers later de app weer willen gebruiken. Nike heeft
niettemin op dit punt maatregelen voorgesteld. Deze worden beschreven in paragraaf
3.8 van dit rapport.

Nike heeft verklaard dat zij geen persoonsgegevens die zij verkrijgt via de app (na het
aanmaken van het account) aan derde partijen verstrekt. [vertrouwelijk] Nike heeft
toegelicht dat zij daarnaast gebruik maakt van cookie-tracking door derde partijen om
Brief van Nike van 15 januari 2015, p. 18.
In haar Zienswijze van 2 september 2015 ontkent Nike dat zij de (historische) gegevens
gebruikt om het gedrag van hardlopers te begrijpen. Dit betreft echter een letterlijk citaat
uit de brief van Nike 15 januari 2015. Ook in de Engelstalige brief van 15 januari 2015 is
sprake van "understanding the behaviour of runners." Er is dus geen sprake van een
vertaalfout bij het aanbieden van de informatie aan het CBP.
102 Idem.
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gerichte reclame op het web aan te bieden voor de online winkel. Dit is vooral relevant
ten aanzien van potentiële klanten van Nike. Nike gebruikt geen informatie om
bestaande klanten op basis van hun gebruik van de Running app in te delen in een
marketingsegment en hen op basis daarvan te adresseren. [vertrouwelijk]
Nike heeft desgevraagd verklaard geen bewerkersovereenkomsten te hebben gesloten
met de voor cookie-tracking ingeschakelde derde partijen, omdat Nike deze partijen
als zelfstandige verantwoordelijken beschouwt.103

Nike informeert (toekomstige) gebruikers in Nederland over de gegevensverwerking
via de app via twee verschillende privacy policies. Hoewel er geen Nederlandstalige
versie is van de app, zijn de beide teksten wel in het Nederlands beschikbaar.
Daarnaast bevat de app op het scherm soms een korte toelichting. Ook de inhoud van
de melding bij het CBP bevat informatie die door betrokkenen kan worden
opgevraagd.

De twee privacy policies zijn:
1. EU/UK Nike Mobile Privacy Policy (in het Nederlands genaamd: Privacybeleid van
Nike inzake Apps (EU), van kracht vanaf 21 februari 2012);
2. Nike Privacy Policy and Cookie Policy (Europe) (in het Nederlands genaamd:
Privacy- & Cookiebeleid – EU, laatstelijk in oktober 2013 gewijzigd).104
Het eerste specifieke app-privacybeleid is beknopt van aard, en gaat in op de
gegevens die Nike via de app verzamelt, de doeleinden waarvoor Nike de gegevens
gebruikt, het delen van gegevens binnen het concern en met derde partijen,
beveiliging, recht op inzage en correctie en het gebruik van cookies en pixeltags.
In het privacybeleid wordt Nike Inc. als verantwoordelijke voor de
gegevensverwerking genoemd. Voor vragen of opmerkingen over het privacybeleid
wordt verwezen naar contactgegevens van Nike Retail B.V. Dit eerste appprivacybeleid bevat twee verwijzingen naar het algemene privacybeleid, onder het
kopje 'Gegevens verwijderen of wijzigen' (Meer informatie over (...) vindt u hier.) en
onder het kopje 'Cookies en pixeltags' (Lees het volledige Privacybeleid voor informatie
over traceerprogramma's). De beide hyperlinks verwijzen vervolgens naar het
Engelstalige algemene privacybeleid (Nike Privacy Policy and Cookie Policy
(Europe)).
Het tweede algemene privacybeleid biedt veel uitgebreidere informatie, langs
dezelfde lijnen als het app-privacybeleid. Het document begint met het benoemen van
de gezamenlijke verantwoordelijkheid van Nike Retail B.V. en Nike European
Operations Netherlands B.V. en Nike Inc, voor de verwerking van persoonsgegevens
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Aanvullende inlichtingen van Nike van 3 februari 2015, p. 12.
Het CBP gebruikt in dit rapport deze Nederlandstalige versies van de documenten.

die verkregen wordt op of via het Europese gedeelte van Nike.com. Vervolgens gaat
het beleid in op de wijze waarop Nike via de websites gegevens verzamelt (direct van
betrokkenen en indirect, via het websitebezoek), de doeleinden van het gebruik van
de informatie, de soorten cookies die Nike gebruikt op de website, de mogelijkheden
van intrekken van toestemming, inzage en correctie/verwijdering en op beveiliging.
Het algemene privacybeleid specificeert dat Nike persoonsgegevens alleen deelt met
derde partijen als het bewerkers zijn.
Nike heeft het verschil tussen de twee policies toegelicht: "Nike's Privacy Policy and
Cookie Policy (Europe) is Nike's primaire privacy policy die van toepassing is op Europese
betrokkenen. Het beschrijft Nike's privacypraktijken met betrekking tot het gebruik van Nike's
websites evenals de praktijken die van toepassing zijn op het aanmaken van een Nike account.
Nike's EU/UK Mobile Privacy Policy is tot stand gekomen als onderdeel van een gelaagde
('layered') benadering voor dit soort meldingen. Met de Mobile Privacy Policy trachtte Nike
een beknopter beleid te creëren dat geschikt is om te lezen op een mobiele telefoon, waarbij de
nadruk wordt gelegd op de delen die in het bijzonder relevant zijn voor gebruikers van een
mobiele app."105
Wijze van informeren
Bij aanvang van het onderzoek door het CBP bleek de hyperlink in de Google en
Apple appstores naar het privacybeleid van de app niet te werken. De URL gaf als
resultaat: HTTP Status 404, dat wil zeggen, de pagina is niet beschikbaar.106
Nike heeft op 16 februari 2015 een nieuwe versie van de app aangeboden aan de
appstores, met bijgewerkte verwijzingen in de appstores naar de privacy policy. De
nieuwe versies zijn tussen 9 en 13 maart 2015 publiek beschikbaar gesteld in de
appstores. Nike heeft in de (nieuwe versies van de app in de) appstores een verwijzing
opgenomen naar een keuzemenu voor de toepasselijke privacy policies. De link
verwijst naar "Nike Privacy Policies - Global Directory", een pagina met een overzicht
per regio van toepasselijke privacy policies.107 Voor de regio 'Europe, Middle East,
Africa' zijn twee documenten beschikbaar voor Nederlandse (en Belgische) gebruikers
van de app: [Nike] Privacy- & Cookiebeleid108 en Privacybeleid van NIKE Inzake Apps
(EU).109
Vanuit de (Engelstalige) app zelf is sinds 9 maart 2015 het Engelstalig privacybeleid
beschikbaar, de EU/UK Nike Mobile Privacy Policy. In de beide app-versies is het appAanvullende inlichtingen van Nike van 3 februari 2015, p. 6-7.
In de 'aanvullende informatie' over de app was een hyperlink opgenomen naar het
privacybeleid. Deze hyperlink leidde naar de URL: http://go.nike.com/84bmrl5/, die dus de
genoemde 404 foutmelding gaf.
107 Forensisch vastgelegd door het CBP op 2 juni 2015 op beide app-versies. De hyperlink
verwijst naar de URL: https://help-all.nike.com/app/answers/detail/ article/privacyglobal/a_id/57882.
108 URL: https://help-all.nike.com/app/answers/detail/article/privacy-policy/
lang_local/nl_nl/a_id/54577
109 URL: https://help-all.nike.com/app/answers/detail/article/mobile-privacy/
lang_local/nl_nl/a_id/53246
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privacybeleid toegankelijk via de optie 'Settings', onder 'Privacy Policy'. Onderaan dit
app-beleid is een hyperlink opgenomen naar het volledige privacybeleid (de Nike
privacy policy and cookie policy (Europe).110
Een Nederlandse bezoeker van de nike.com website wordt automatisch doorgeleid
naar de Nederlandstalige website. Via een hyperlink in de ‘footer’ op de website is de
Nederlandse versie van het algemene Europese privacybeleid beschikbaar. Het CBP
heeft gedurende het onderzoek geen verwijzing gevonden naar het specifieke appprivacybeleid op de nike.com website. Nike schrijft in haar Zienswijze dat het appbeleid wel kon worden gevonden door het doorzoeken van de Help-sectie van de
website.111 Op de nikeplus.nike.com website vindt geen doorleiding plaats naar een
Nederlandstalige versie, en is via de ‘footer’ alleen de Engelstalige Nike Privacy Policy
and Cookie Policy (Europe) beschikbaar. Deze pagina bevat bovenin wel een
verwijzing naar het specifieke (Engelstalige) app-privacybeleid.
Soorten gegevens
In het app-privacybeleid omschrijft Nike de persoonsgegevens die zij via de app
verzamelt. Het woord Gegevens is daarbij aan het begin van het document
gedefinieerd als persoonsgegevens:
We verzamelen Gegevens die u ons verstrekt of waartoe u ons toegang geeft, zoals uw:








naam, geboortedatum en geslacht,
e-mailadres en postadres,
telefoonnummer,
creditcardgegevens, indien nodig,
gegevens en profiel van sociale media,
locatiegegevens (gps),
gegevens over activiteiten en prestaties.

Ook kunnen we automatisch andere Gegevens verzamelen, zoals:
 identificatiegegevens van en andere informatie over uw mobiele toestel;
 uw IP-adres, welk soort browser en systeem u gebruikt en de taalinstellingen;
 cookiegegevens en of u over software beschikt die u toegang geeft tot bepaalde functies;
 uw toegangstijden en de URL van de verwijzende website;
 gegevens over uw aankopen;
 gegevens over uw interacties met onze services en producten.
We verzamelen ook Gegevens uit openbare bronnen, van derden en op basis van uw andere
transacties met NIKE.112

Forensisch vastgelegd door het CBP op 2 juni 2015 op beide app-versies.
Zienswijze Nike, Bijlage II, p. 5. Het CBP heeft dit niet kunnen reproduceren op 15
september 2015, dat wil zeggen, via de Helpsectie geen verwijzingen gevonden naar het
specifieke app-privacybeleid.
112 Privacybeleid van Nike inzake Apps (EU).
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In het algemene privacybeleid wordt toegelicht dat Nike naam, adres,
telefoonnummer, e-mailadres en geslacht verzamelt wanneer iemand zich
inschrijft/opgeeft om een lid van Nike.com te worden.
Het algemene beleid bevat geen limitatieve opsomming van de soorten
persoonsgegevens die Nike verwerkt via het Nike+ account. In het specifieke appprivacybeleid noemt Nike 'activiteiten en prestaties' als één van de soorten gegevens
die zij via de app verzamelt, zonder nadere toelichting.
De app bevat op het scherm de informatie dat Nike lengte, gewicht en geslacht vraagt
om "the most accurate run results" te leveren. 113 Aanvullend worden gebruikers van de
iOS-versie (niet de Android-versie) op het scherm geïnformeerd: "Tell us your height to
better calculate your distance" en "Tell us your weight to better calculate calories burned".114
Ten aanzien van lengte en gewicht is op de website van Nike, in de help-sectie, de
volgende toelichting te vinden: Lengte: "Helps to ensure the accuracy of the device
accelerometer", Gewicht: "Helps calculate calories burned".115
Het specifieke app-privacybeleid bevat geen overzicht van de machtigingen die de
app op de smartphone vraagt, of uitwerking van de gegevens die Nike via deze
toestemmingsvragen daadwerkelijk verzamelt.
Doeleinden van de gegevensverwerking
Nike omschrijft de doeleinden van de gegevensverwerking in het app-privacybeleid
als volgt:








om ervoor te zorgen dat u onze producten en services en hun verschillende functies
kunt gebruiken;
om onze producten en services aan te passen en te personaliseren om uw
gebruikservaring te personaliseren;
om onze producten en services te uit te voeren, te verbeteren en te onderhouden;
om te analyseren hoe onze producten en services worden gebruikt;
om u berichten te sturen over onze producten, services, evenementen en voor andere
promotionele doeleinden, op voorwaarde dat u ons de nodige toestemming hebt
verleend;
om met u te communiceren over uw aankopen en over uw accountgegevens.

Het CBP heeft vastgesteld dat de app in beide versies op 15 september 2015 bij het
invulscherm voor gewenste meeteenheid (kilometers of mijlen), lengte, gewicht en
geslacht de volgende informatie bevatte: "For the most accurate run results, set up your profile
now". Zie ook bijlage 2 bij de brief van Nike van 15 januari 2015.
114 Forensisch vastgelegd door het CBP op 2 juni en 15 september 2015, zowel voor de iOSals de Android- versie van de app.
115 Informatie van Nike op de supportpagina voor de app, onder Set-up - Settings antwoorden voor iOS en Android op de vraag: HOW DO I CHANGE THE NIKE+
RUNNING APP SETTINGS? URL: https://securenikeplus.nike.com/plus/support/#answers/detail/a_id/29413/p/4241,4255,4258 (laatst
gewijzigd op 9 maart 2015).
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we kunnen alle gegevens gebruiken die we over u hebben verzameld via de Apps om
uw gebruikservaring op de Nike-website te personaliseren en om ervoor te zorgen dat
Nike u de inhoud kan bieden en aanbiedingen kan doen die u waarschijnlijk het meest
interessant zult vinden.116
Nike geeft geen nadere informatie over de soorten gegevens die Nike voor deze
doeleinden verwerkt, met uitzondering van het laatste doeleinde ('alle gegevens').
Bij installatie van de app kunnen gebruikers opmaken uit de voorbeelden van
schermen in de appstore, en op het scherm bij ingebruikname van de app dat Nike het
totaal en gemiddeld aantal Fuelpunten gaat bijhouden, gemiddeld afgelegde afstand,
gemiddelde paslengte en totaal aantal kilometers en runs. Ook toont Nike dat
gebruikers kunnen vergelijken en wedijveren met vrienden.
Afbeelding 7: scherm in Android-app117

Afbeelding 8: scherm uit de iOS appstore118

Cookies
Nike beschrijft in het app-privacybeleid dat zij een Nike-cookie gebruikt, waarmee ze
Idem.
Running app voor voor Android met versie 1.7.3, bijgewerkt op 17 augustus 2015,
forensisch vastgelegd door het CBP op 15 september 2015.
118 Running app voor iOS met versie 4.8.2, bijgewerkt op 14 september 2015, forensisch
vastgelegd door het CBP op 15 september 2015.
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voorkeursinstellingen en vorige locatie verzamelt. Nike geeft aan dat zij een
analytische cookie gebruikt "om rapporten samen te stellen en om de website te verbeteren.
Uw gegevens worden anoniem verzameld door dit cookie." Ten slotte vermeldt Nike een
restcategorie 'andere cookies', met als toelichting: "Af en toe kunnen we andere cookies op
uw mobiele toestel plaatsen om Gegevens te verzamelen zoals beschreven in dit Privacybeleid
inzake apps."119
Nike informeert betrokkenen via het algemene privacybeleid dat zij cookies gebruikt
op de nike.com website 'om uw websitebeleving te verhogen' en voor geaggregeerde
trends en statistieken.120 Nike beschrijft in het algemene privacybeleid ook de soorten
cookies die geplaatst en gelezen worden via deze website. Wij gebruiken cookies en pixel
tags om - enkel in geaggregeerde vorm - het gebruik door onze klanten van de Nike.com EU
Website te volgen en om de voorkeuren van onze klanten te kennen (zoals keuze van land en
taal). Dit stelt ons in staat om onze klanten van diensten te voorzien of om de sitebeleving van
de klant te verbeteren.
Wij kunnen contracten met derden afsluiten om ons te helpen bij het verzamelen van gegevens.
Het is deze derden echter niet toegestaan om verzamelde informatie te gebruiken behalve om
Nike te helpen bij de uitvoering en verbetering van haar activiteiten. In het algemeen vallen de
cookies van de Nike.com EU Website uiteen in drie categorieën:
Strikt noodzakelijke cookies – (...).
Functionaliteitscookies en prestatiecookies – Deze analytische cookies stellen ons
in staat om de functionaliteit van de site te verbeteren door het anoniem volgen van het
gebruik ervan. (...) In sommige gevallen (...) maken ze het mogelijk voor ons om (...) u
te helpen bij het verbinding leggen met uw sociale netwerken. Het uitzetten van deze
cookies (...) Het is ook mogelijk dat u dan niet in staat zult zijn om effectief te ‘delen’
met Facebook, Twitter of andere sociale netwerken.
Advertenties – Deze cookies verzamelen informatie om advertenties beter op uw
interesses af te stemmen, zowel op de websites van Nike als op andere websites. De
verzamelde gegevens zijn anoniem; ze zijn niet verbonden met persoonsgegevens die u
over uzelf gedeeld kunt hebben met Nike. Het uitzetten van deze cookies kan resulteren
in het zien van reclame die voor u niet relevant is. 121
Nike verstrekt geen informatie over de identiteit van derde partijen die via haar
websites tracking cookies plaatsen en lezen (dan wel informatie verzamelen via
vergelijkbare technologie als pixeltags).

Privacybeleid van Nike inzake Apps (EU).
Nike schrijft in haar Privacy- & Cookiebeleid – EU.: "Daarnaast gebruiken wij, zoals vele
websites, cookies en pixel tags wanneer u op de Nike.com EU Website surft of browset om
uw websitebeleving te verhogen en om geaggregeerde verkeersgegevens te verzamelen
voor trends en statistieken."
121 Privacy- & Cookiebeleid – EU, URL: https://help-all.nike.com/app/answers/detail/
article/privacy-policy/lang_local/nl_nl/a_id/54577
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In meldingsnummer m1545058 hebben Nike Inc, NEON en Nike Retail B.V. de
klantenadministratie gemeld bij het CBP.122 Ten aanzien van de verwerking van
persoonsgegevens via de Europese Nike.com websites geven zij aan de gezamenlijk
verantwoordelijken te zijn. In de melding staat dat Nike Inc. verantwoordelijk is voor
overige gegevens (anders dan met betrekking tot evenementen in Europa) die via de
website en via de mobiele apps worden verzameld.
In haar melding bij het CBP beschrijft Nike dat zij de volgende gegevens verzamelt
(zonder de gegevens die exclusief betrekking hebben op het gebruik van en verkoop
via de websites):
1. Gegevens die de betrokkene opgeeft tijdens en na registratie
2. Contactgegevens (waaronder: emailadres)
3. Gegevens verkregen van derde partijen
Deze eerste drie gegevens worden volgens de melding gebruikt om gegevens
te combineren en te analyseren van (potentiële) klanten, om profielen op te
stellen op bases van interesses en om aanbiedingen te doen op basis van
interesses.
4. Sportprestaties die de gebruiker m.b.v. een Nike app vastlegt (gezondheid)
Deze gegevens worden volgens de melding gebruikt voor het doeleinde:
"mogelijk maken van het vastleggen, vergelijken en delen van sportieve prestaties".
5. Gewicht en lengte die de gebruiker m.b.v. een Nike app invoert (gezondheid).
Nike licht niet toe in de melding voor welk doeleinde zij deze gegevens
verwerkt.123

Nike heeft verklaard dat de meeste verwerkingen in het kader van de Nike+ Running
app voor het functioneren van de app en voor eigen commerciële doeleinden
gebaseerd zijn op voorafgaande ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene als
bedoeld in artikel 8, onder a, van de Wbp, hetzij de uitdrukkelijke toestemming van de
betrokkene als bedoeld in artikel 23, eerste lid, van de Wbp.124
Wanneer Nike gegevens over het gebruik van de app verwerkt om gemiddelden te
berekenen van sportieve prestaties en voor onderzoeks- en analysedoeleinden, zoals
beschreven in paragraaf 3.3.2 van dit rapport, baseert zij zich op de grondslag van
artikel 8, onder f, van de Wbp (noodzaak ter behartiging van haar gerechtvaardigd
belang). Nike schrijft: "Nike waarborgt het recht van gebruikers op gegevensbescherming
door deze analyse uit te voeren op een hoog niveau, waar Nike statistieken, trends en
gemiddelden kan zien, maar niet kan "inzoomen" op de persoonsgegevens van individuele

Melding van Nike van 20 augustus 2013.
Deze gegevens worden volgens de melding gebruikt voor doeleinde 8, maar dat
doeleinde is niet ingevuld in de melding.
124 Brief Nike van 15 januari 2015, p. 22 en Aanvullende inlichtingen van Nike van 3
februari 2015, p. 13.
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gebruikers."125 Nike heeft in eerste instantie verklaard dat de meeste tabellen en
databases unieke identifiers bevatten, zoals de unieke Nike user ID, en daarom noch
pseudoniem noch anoniem zijn.126 Naderhand heeft Nike toegelicht dat zij
onderscheid maakt in de databases tussen Personally Identifiable Information (PII) en
andere gegevens. Nike heeft verklaard dat zij onder de definitie van PII geen
permanente identifiers verstaat zoals de user ID die gebruikt kunnen worden om
gegevens te koppelen aan bestanden die geen PII bevatten. Nike heeft dit op deze
manier geïmplementeerd [vertrouwelijk].

Naar aanleiding van de onderzoeksvragen van het CBP heeft Nike proactief haar
gegevensverwerkingen gecontroleerd en meteen (nog voor ontvangst van het Rapport
voorlopige bevindingen van het CBP) een aantal maatregelen getroffen om mogelijk
onrechtmatige gegevensverwerkingen te beëindigen. In haar Zienswijze op het
rapport beschrijft Nike aanvullende getroffen en voorgenomen maatregelen.
Getroffen maatregelen
 Nike heeft in de appstores in maart 2015 met een nieuwe release van de app
een verwijzing opgenomen naar (een keuzemenu voor de toepasselijke)
privacy policies.127 Deze pagina "Nike Privacy Policies - Global Directory"
bevat een overzicht per regio van toepasselijke privacy teksten. Voor de regio
'Europe, Middle East, Africa' zijn twee documenten beschikbaar voor
Nederlandse (en Belgische) gebruikers van de app: [Nike] Privacy- &
Cookiebeleid en Privacybeleid van NIKE Inzake Apps (EU). De nieuwe versies
zijn door Nike op 16 februari 2015 aangeboden aan de appstores, en zijn
tussen 9 en 13 maart 2015 beschikbaar gekomen voor het publiek. Bij aanvang
van het onderzoek verwees de hyperlink (zoals ook vastgesteld door het CBP)
naar een niet bestaande webpagina (404 foutmelding). Nike heeft toegelicht
dat het niet mogelijk is om vanuit de appstores meteen naar het toepasselijke
Europese/Nederlandse privacybeleid te verwijzen, omdat de appstores slechts
één beleid (Apple) of één URL (Android) toestaan.128
 Dezelfde (niet-werkende) verwijzing was ook opgenomen in de menuinstellingen in beide versies van de app, onder 'instellingen'- 'privacy'. Tevens
was sprake van een incorrecte doorverwijzing naar het Amerikaanse
privacybeleid. Deze problemen zijn met dezelfde nieuwe app-versies eveneens
in maart 2015 verholpen. Het CBP heeft op 2 juni 2015 vastgesteld dat de
hyperlinks in de nieuwst beschikbare versies van de app inderdaad correct
functioneren.
 Nike is sinds 9 maart 2015 gestopt met het verzamelen en verwerken van het
IMEI (unieke toestelnummer), omdat zij zelf tot de conclusie kwam dat deze
Idem.
Brief Nike van 15 januari 2015, p. 17.
127 De link verwijst sinds 13 maart 2015 naar de URL: https://helpall.nike.com/app/answers/detail/ article/privacy-global/a_id/57882 (forensisch vastgelegd
door het CBP op 2 juni 2015).
128 Brief van Nike van 1 april 2015, p. 2.
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gegevens niet noodzakelijk waren voor de werking van de app129 en heeft de
gegevens op 16 februari 2015 uit de Nike systemen verwijderd.130
Nike heeft de standaardinstellingen voor cookies op de websites van nike.com
en nikeplus.nike.com aangepast. [vertrouwelijk]
Nike vraagt in de meest recent beschikbare versies van de app niet meer om
toegang tot Bluetooth verbindingsinformatie. Nike heeft hierover verklaard:
"[Nike] verzamelt deze gegevens niet daadwerkelijk. De toestemming is per vergissing
gevraagd [vertrouwelijk]."131
Nike heeft het opgeven van gewicht en lengte in de app optioneel gemaakt.
Nike heeft hiertoe op 10 juni 2015 voor Android en op 24 augustus 2015 voor
iOS nieuwe versies van de app uitgebracht. Het CBP heeft op 15 september
2015 (in nieuwere versies van de app132) vastgesteld dat het opgeven van
lengte en gewicht inderdaad optioneel is. In de iOS-versie staat op de plek van
de waarde het woord 'optional' en in de Android-versie is de waarde standaard
op nul gezet. Gebruikers kunnen de app hierdoor nog steeds blijven
gebruiken, ook zonder lengte en gewicht op te geven, alleen zonder dat hun
caloriegebruik wordt gemeten/berekend.
Nike schrijft dat op 18 juni 2015 op de nike.com website de technische
implementatiefout is verholpen waardoor een Google DoubleClick-cookie
werd geplaatst of uitgelezen voordat een gebruiker toestemming had
gegeven.133 Het CBP heeft op 15 september 2015 vastgesteld dat er inderdaad
geen tracking cookies meer op deze website worden geplaatst of uitgelezen
voordat een gebruiker toestemming heeft verleend.
Het CBP heeft op 2 november 2015 vastgesteld dat er ook geen Google
DoubleClick-cookie meer wordt geplaatst of uitgelezen op de
nikeplus.nike.com website voordat een gebruiker toestemming heeft
verleend.134
Nike geeft sinds oktober 2015 gebruikers op het scherm in de app meer
informatie over de doeleinden van de verwerking bij de vraag naar lengte
en gewicht.
Nike heeft in oktober 2015 een technische implementatiefout verholpen
waardoor, via een pixel, informatie werd verzonden naar Google DoubleClick
bij het aanmaken van een nieuw Nike+ account in beide app-versies. 135

Brief van Nike van 1 april 2015, p. 2.
Aanvullende inlichtingen van Nike van 3 februari 2015, p. 2.
131 Brief van Nike van 1 april 2015, p. 5. Uit het onderzoek door het CBP blijkt dat beide
app-versies inderdaad niet meer om toegang tot Bluetooth-informatie vragen.
132 Het CBP heeft op 15 september 2015 nieuwe accounts aangemaakt in de Running app
voor iOS met versie 4.8.2, bijgewerkt op 14 september 2015 en voor Android met versie
1.7.3, bijgewerkt op 17 augustus 2015.
133 Zienswijze Nike, Bijlage 1, p. 3.
134 Forensisch vastgelegd door het CBP op 2 november 2015.
135 E-mail van Nike van 16 september 2015. Forensisch vastgelegd door het CBP op 2
november 2015 in versie 1.7.6 (Android) en versie 4.8.3 (iOS).
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Voorgenomen maatregelen
 [vertrouwelijk] wordt een aanpassing doorgevoerd van de cookietoestemmingsvraag op de websites van Nike, zodat er duidelijker onderscheid
komt tussen (toestemming voor) verschillende soorten cookies.
[vertrouwelijk].
 [vertrouwelijk] wordt ook een wijziging doorgevoerd in het gebruikersprofiel
op de websites van Nike, waarmee duidelijker wordt gemaakt dat het
opgeven van lengte en gewicht optioneel is (voor gebruikers van de Running
app die via de websites hun gegevens bekijken). Behalve het woord 'optioneel'
achter de woorden lengte en gewicht, wordt aan het gebruikersprofiel op de
websites de volgende informatie toegevoegd: [vertrouwelijk].
 [vertrouwelijk] wil Nike een bericht sturen aan alle bestaande gebruikers van
de app in Europa om hen te informeren dat het opgeven van de lengte en het
gewicht optioneel is.136
 [vertrouwelijk] wil Nike een grondige wijziging doorvoeren van haar
Europese privacybeleid. Er komt één Europese privacy policy (in plaats van de
huidige twee teksten). Nike wil daarin aanvullende informatie geven over:
1) De verwerking van lengte en gewicht en verwerkingsdoeleinden;
2) De verwerking van andere gegevens via de app;
3) Het verwerkingsdoeleinden 'Research and analysis;
4) De verwerking van persoonsgegevens door (derde) tracking partijen;
5) De opslag van mobiele data op de servers van Nike in de VS.137
 [vertrouwelijk] wil Nike bestaande gebruikers toestemming vragen om de
gegevens over lengte en gewicht te behouden.138
 Nike heeft verklaard [vertrouwelijk]. Aanvullend heeft Nike toegelicht dat zij
een bewaartermijn gaat bepalen voor inactieve gebruikers, maar dat ze op dit
moment nog geen termijn kan noemen voor de invoering van dit beleid.
[vertrouwelijk].

Zienswijze Nike, Bijlage 1, p. 9.
Zienswijze Nike, Bijlage 1, p. 10.
138 Zienswijze Nike, Bijlage 1, p. 9.
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Op grond van artikel 1, onder d, Wbp is de verantwoordelijke: de natuurlijke persoon,
rechtspersoon of ieder ander die of het bestuursorgaan dat, alleen of te zamen met anderen, het
doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. 139

Uit de wetsgeschiedenis volgt dat degene die formeel-juridisch de zeggenschap heeft
over de verwerking140, dan wel degene aan wie aan de hand van maatschappelijke
verkeersopvattingen de gegevensverwerking moet worden toegerekend (een
functioneel criterium), verantwoordelijke is in de zin van de Wbp.141
Het laatste criterium betekent dat gekeken moet worden naar wat er feitelijk gebeurt
tussen partijen. Dit speelt met name een rol als er verschillende actoren bij de
gegevensverwerking betrokken zijn en de juridische bevoegdheid onvoldoende helder
is geregeld om te kunnen bepalen wie van de betrokken actoren als verantwoordelijke
in de zin van de wet moet worden aangemerkt.142
De verantwoordelijke in de zin van de Wbp is degene die uiteindelijk bepaalt óf er
gegevens worden verwerkt en zo ja, welke verwerking, van welke persoonsgegevens
er plaatsvindt en met welk doel er gegevens verwerkt worden. De verantwoordelijke
beslist ook over de middelen die ingezet worden voor die verwerking en over de
vraag op welke wijze de gegevensverwerking zal plaatsvinden.143
In concernverhoudingen is de verantwoordelijke de rechtspersoon onder wiens
bevoegdheid de operationele gegevensverwerking plaatsvindt. De feitelijke macht of
invloed van een andere rechtspersoon binnen het concern is niet van belang. Op
concernniveau kan de verantwoordelijkheid slechts worden aangenomen in het geval
het daadwerkelijk gaat om gegevensverwerking voor het concern, zulks te
onderscheiden van gegevensverwerking uitsluitend of in hoofdzaak ten behoeve van
de dochters.144
Uit de definitie van de term ‘verantwoordelijke’ volgt dat een verantwoordelijke ook
tezamen met anderen verantwoordelijk kan zijn voor de gegevensverwerking. Daarbij
Dit artikel vormt een implementatie van artikel 2, onder d, van de Richtlijn 95/46/EG
van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming
van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en
betreffende het vrije verkeer van die gegevens, Publicatieblad Nr. L 281 van 23/11/1995, p.
0031 - 0050.
140 Kamerstukken II 1997/98, 25 892, nr. 3, p. 56.
141 Kamerstukken II 1997/98, 25 892, nr. 3, p. 55, Kamerstukken II 1998/99, 25 892, nr. 13, p. 3 en
Kamerstukken II 1998/99, 25 892, nr. 9, p. 3.
142 Kamerstukken II 1997/98, 25 892, nr. 3, p. 16 en p. 55.
143 Kamerstukken II 1997/98, 25 892, nr. 3, p. 55.
144 Idem, p. 39.
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kunnen drie vormen van gezamenlijke of gedeelde verantwoordelijkheid worden
onderscheiden:
1. Aan de verwerkingen nemen verschillende organisaties deel, er is echter één
gemeenschappelijke verantwoordelijke.
2. Verschillende verwerkingen zijn min of meer geïntegreerd zonder dat een
gemeenschappelijke verantwoordelijke aanwezig is. Er is sprake van afzonderlijke
verantwoordelijkheid per (deel)verwerking.
3. Verschillende verwerkingen zijn geïntegreerd zonder dat een gemeenschappelijke
verantwoordelijke aanwezig is. Er is sprake van gezamenlijke
verantwoordelijkheid.145
Het Hof van Justitie van de EU heeft in een recent arrest bevestigd dat eventuele
gezamenlijke verantwoordelijkheid voor bepaalde gegevensverwerkingen niets afdoet
aan de eigen verantwoordelijkheid van één van de (gezamenlijke)
verantwoordelijken.146
In de opinie van de Artikel 29-werkgroep, het onafhankelijke advies- en
overlegorgaan van Europese privacytoezichthouders, over de begrippen
‘verantwoordelijke’ en ‘bewerker’ wordt toegelicht dat punten van wezenlijk belang
dienen te worden vastgesteld door de partij die als verantwoordelijke wordt
aangemerkt.147 De gegevens die moeten worden verwerkt, de duur van de opslag van
de gegevens en de toegang tot de gegevens zijn punten van wezenlijk belang.148

Artikel 4 van de Wbp bepaalt:
1. Deze wet is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens in het kader van
activiteiten van een vestiging van een verantwoordelijke in Nederland.
2. Deze wet is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door of ten behoeve van
een verantwoordelijke die geen vestiging heeft in de Europese Unie, waarbij gebruik wordt
gemaakt van al dan niet geautomatiseerde middelen die zich in Nederland bevinden, tenzij deze
middelen slechts worden gebruikt voor de doorvoer van persoonsgegevens.
3. Het is een verantwoordelijke als bedoeld in het tweede lid, verboden persoonsgegevens te
verwerken, tenzij hij in Nederland een persoon of instantie aanwijst die namens hem handelt

Idem, p. 58.
HvJ EU van 13 mei 2014, zaak 131/12 (Google Spain SL and Google Inc. vs Agencia
Española de Protección de Datos), r.o. 40: "Deze omstandigheid doet immers niet af aan
het feit dat het doel van en de middelen voor deze verwerking door deze exploitant
worden vastgesteld. Bovendien doet, gesteld al dat deze mogelijkheid voor de
webredacteurs betekent dat zij samen met deze exploitant de middelen voor deze
verwerking vaststellen, deze vaststelling niets af aan de verantwoordelijkheid van
laatstgenoemde, daar artikel 2, sub d, van richtlijn 95/46 uitdrukkelijk bepaalt dat dit doel
en deze middelen „alleen of tezamen met anderen” kunnen worden vastgesteld."
147 Artikel 29-werkgroep, WP 169, Advies 1/2010 over de begrippen “voor de verwerking
verantwoordelijke” en “verwerker” (februari 2010), p. 15-17, 32 en 37.
148 Idem, p. 37.
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overeenkomstig de bepalingen van deze wet. Voor de toepassing van deze wet en de daarop
berustende bepalingen, wordt hij aangemerkt als de verantwoordelijke.149
Artikel 51, eerste lid, Wbp bepaalt:
Er is een College bescherming persoonsgegevens dat tot taak heeft toe te zien op de verwerking
van persoonsgegevens overeenkomstig het bij en krachtens de wet bepaalde. Tevens houdt het
College toezicht op de verwerking van persoonsgegevens in Nederland, wanneer de verwerking
plaatsvindt overeenkomst het recht van een ander land van de Europese Unie.
Op grond van artikel 60, eerste lid, van de Wbp kan het CBP ambtshalve of op verzoek
van een belanghebbende, een onderzoek instellen naar de wijze waarop ten aanzien
van gegevensverwerking toepassing wordt gegeven aan het bepaalde bij of krachtens
de wet.
Uit artikel 61 van de Wbp vloeit voort dat het CBP toezichtsbevoegdheden heeft als
bedoeld in afdeling 5.2 van de Awb.

Toepasselijk recht
Uit de tekst van artikel 4 van de Privacyrichtlijn blijkt dat onder het begrip “vestiging”
in de richtlijn wordt verstaan: één of meerdere centra van economische activiteit, die
zich in verschillende staten van de Unie kunnen bevinden.
Overweging 19 van de Privacyrichtlijn luidt in dit verband:
Overwegende dat de vestiging op het grondgebied van een Lid-Staat het effectief en
daadwerkelijk uitoefenen van activiteiten door een vaste vestiging veronderstelt; dat de
rechtsvorm van een dergelijke vestiging, of het nu gaat om een bijkantoor of om een
dochteronderneming met rechtspersoonlijkheid, hier niet doorslaggevend is.151
De Artikel 29-werkgroep heeft in de Opinie over toepasselijk recht toegelicht dat ook
een advocatenkantoor, een éénmansonderneming of een eenvoudige agent een
relevante vestiging kan zijn.152
De wetsgeschiedenis bij de Wbp licht in dat verband toe dat in een concreet geval aan
de hand van de feiten zal moeten worden vastgesteld of sprake is van een vestiging in
de zin van de richtlijn en derhalve van toepasselijkheid van het nationale recht.153
Dit artikel vormt een implementatie van artikel 2, onder d, van de Richtlijn 95/46/EG
van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming
van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en
betreffende het vrije verkeer van die gegevens, Publicatieblad Nr. L 281 van 23/11/1995, p.
0031 - 0050.
150 Kamerstukken II 1997/98, 25 892, nr. 3, p. 75.
151 Zie ook HvJ EU, zaak 168/84 (Berkholz) van 4 juli 1985, Jurisprudentie 1985 p. 2251,
punt 14, HvJ EU, C-390/96 (Lease Plan Luxembourg / Belgische Staat) van 7 mei 1998 en
HvJ EU, C-191/99 (Kvaerner) van 14 juni 2001, vanaf paragraaf 29.
152 Artikel 29-werkgroep, WP 179, Advies 8/2010 over toepasselijk recht (december 2010), p.
13-14.
149

Indien een bedrijf in een land effectief en daadwerkelijk activiteiten uitoefent voor een
onbepaalde periode, is sprake van een vestiging. Het volstaat dat het om een
duurzame activiteit gaat. Voor de toepasselijkheid van het nationale
dataprotectierecht is van belang of de gegevensverwerking plaatsvindt "in het kader
van de activiteiten van een vestiging." Artikel 4, eerste lid, onder a, van de
Privacyrichtlijn specificeert: " Elke Lid-Staat past zijn nationale, ter uitvoering van
deze richtlijn vastgestelde, bepalingen toe op de verwerking van persoonsgegevens
indien:
a) die wordt verricht in het kader van de activiteiten van een vestiging op het
grondgebied van de Lid-Staat van de voor de verwerking verantwoordelijke.
In de Opinie over toepasselijk recht schrijft de Artikel 29-werkgroep: "Het begrip “kader
van de activiteiten” houdt in dat het toepasselijke recht niet het recht is van de lidstaat waar de
voor de verwerking verantwoordelijke is gevestigd, maar dat van de lidstaat waar een vestiging
van de voor de verwerking verantwoordelijke betrokken is bij activiteiten die verband houden
met de verwerking van gegevens."154
Bevoegdheid CBP
Artikel 51, eerste lid, van de Wbp brengt tot uitdrukking dat de toezichthoudende
taak van het CBP niet is beperkt tot het terrein van de Wbp, maar zich ook uitstrekt tot
andere wetten, algemene maatregelen van bestuur en andere regelingen op grond
waarvan persoonsgegevens worden verwerkt.155

Volgens artikel 1, aanhef en onder a, van de Wbp wordt onder een ‘persoonsgegeven’
verstaan elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
‘Verwerking van persoonsgegevens’is gedefinieerd in artikel 1, aanhef en onder b, van
de Wbp en omvat onder meer het verzamelen, vastleggen, bewaren, gebruiken,
samenbrengen en met elkaar in verband brengen van persoonsgegevens.156
Artikel 11.7a, vierde lid, van de Tw, bepaalt dat het plaatsen of uitlezen van gegevens
in de randapparatuur van de gebruiker die tot doel heeft gegevens over het gebruik
van verschillende diensten van de informatiemaatschappij door de gebruiker of de
abonnee te verzamelen, combineren of analyseren zodat de betrokken gebruiker of
abonnee anders behandeld kan worden, wordt vermoed een verwerking van
Kamerstukken II 1997/98, 25 892, nr. 3, p. 75.
Idem, p. 15.
155 Kamerstukken II 1997/98, 25 892, nr. 3, p. 177.
156 Artikel 1, aanhef en onder b, van de Wbp verstaat - voluit - onder ‘verwerking van
persoonsgegevens’: “elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot
persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen,
bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel
van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling,
samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of
vernietigen van gegevens”. Dit artikellid vormt de implementatie van artikel 2, aanhef en
onder b, van de Privacyrichtlijn.
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persoonsgegevens te zijn, als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Wet
bescherming persoonsgegevens.157

Artikel 1, aanhef en onder a, van de Wbp vormt een implementatie van artikel 2,
aanhef en onder a, van de Privacyrichtlijn:
“In de zin van deze richtlijn wordt verstaan onder (…)"persoonsgegevens", iedere
informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, hierna
"betrokkene" te noemen; als identificeerbaar wordt beschouwd een persoon die direct of
indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatienummer
of van een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor zijn of haar fysieke,
fysiologische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.”
Overweging 26 van de Privacyrichtlijn luidt in dit verband:
“Overwegende dat de beschermingsbeginselen moeten gelden voor elk gegeven
betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare persoon; dat, om te bepalen of een
persoon identificeerbaar is, moet worden gekeken naar alle middelen waarvan mag
worden aangenomen dat zij redelijkerwijs door degene die voor de verwerking
verantwoordelijk is dan wel door enig ander persoon in te zetten zijn om genoemde
persoon te identificeren; dat de beschermingsbeginselen niet van toepassing zijn op
gegevens die op zodanige wijze anoniem zijn gemaakt dat de persoon waarop ze
betrekking hebben niet meer identificeerbaar is (…).”
Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke
persoon moeten als persoonsgegevens worden beschouwd.158
Gegevens zijn persoonsgegevens als ze naar hun aard betrekking159 hebben op een
persoon, zoals feitelijke of waarderende gegevens over eigenschappen, opvattingen of
gedragingen of - gezien de context160 waarin ze worden verwerkt - medebepalend zijn
voor de wijze waarop de betrokken persoon in het maatschappelijk verkeer wordt

Zie artikel 1, tweede lid, en overweging 12 van de e-Privacyrichtlijn. Het betreft dus
geen lex specialis ten opzichte van een lex generalis, maar een aanvulling op de algemene
privacywetgeving. Zie ook: Frederik J. Zuiderveen Borgesius, 'Personal data processing for
behavioural targeting: which legal basis?' in: International Data Privacy Law, 2015.
158 Kamerstukken II 1997/98, 25 892, nr. 3, p. 46.
159 Zie Artikel 29-werkgroep, WP 136, Advies 4/2007 over het begrip persoonsgegeven (juni
2007), p. 10-11 en 27, URL:
http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2007/wp136_nl.pdf: “Er is sprake
van informatie “betreffende” een persoon wanneer het gaat om informatie “over” die persoon”, met
andere woorden, de inhoud. Idem, p. 11.
160 Vgl. idem, p. 11: Er is sprake van informatie ‘betreffende’ een persoon "wanneer,
rekening houdende met alle omstandigheden van het precieze geval, gegevens worden
gebruikt of waarschijnlijk zullen worden gebruikt met het doel een persoon te beoordelen,
op een bepaalde wijze te behandelen of de status of het gedrag van die persoon te
beïnvloeden”, met andere woorden, het doel."
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beoordeeld of behandeld.161 In dat laatste geval is het gebruik dat van de gegevens kan
worden gemaakt medebepalend voor de beantwoording van de vraag of sprake is van
een persoonsgegeven.162 In het arrest van het Hof van Justitie van de EU van 24
november 2011 en de conclusie van A-G Jääskinen van 25 juni 2013 wordt het IP-adres
genoemd.163 Ook gegevens die niet direct betrekking hebben op een bepaalde persoon,
maar bijvoorbeeld op een product of een proces, kunnen over een bepaalde persoon
informatie verschaffen en zijn in dat geval persoonsgegevens.164 Als voorbeeld wordt
in de wetsgeschiedenis bij de Wbp genoemd het telefoonnummer.165
Een persoon is identificeerbaar indien zijn identiteit - direct of via nadere stappen,
door gegevens die alleen of in combinatie met andere gegevens, zo kenmerkend zijn
voor zijn persoon166 - redelijkerwijs, zonder onevenredige inspanning, kan worden
vastgesteld.167
Kamerstukken II 1997/98, 25 892, nr. 3, p. 46. Vgl. Artikel 29-werkgroep, WP 136, Advies
4/2007 over het begrip persoonsgegeven, p. 11: Er is sprake van informatie ‘betreffende’
een persoon “indien het gebruik ervan, rekening houdende met alle omstandigheden van het geval,
naar verwachting gevolgen zal hebben voor iemands rechten of belangen”, met andere woorden,
het resultaat.
162 Kamerstukken II 1997/98, 25 892, nr. 3, p. 46. Zie ook idem, p. 47: “Anders dan de
Registratiekamer in haar advies stelt is niet vereist dat iedere mogelijkheid de gegevens met
betrekking tot personen te gebruiken, is uitgesloten. Is deze mogelijkheid weliswaar theoretisch
aanwezig maar is ondenkbaar dat dit ook daadwerkelijk gebeurt, dan kan ervan worden uitgegaan
dat de gegevens niet als persoonsgegevens worden aangemerkt. Indien het daarentegen mogelijk is
de gegevens te gebruiken bij voorbeeld om fraude op te sporen, dan is er sprake van
persoonsgegevens. Daarbij is niet relevant of de bedoeling de gegevens voor dat doel te gebruiken,
ook aanwezig is. Er is reeds sprake van een persoonsgegeven wanneer het gegeven voor een dergelijk
op de persoon gericht doel, kan worden gebruikt”, [onderstreping toegevoegd door het CBP].
163 Zie HvJ EU 24 november 2011, zaak C-70/10 (Scarlet/Sabam), r.o. 26 en Concl. A-G N.
Jääskinen van 25 juni 2013, zaak C-131/12 (Google Spain SL en Google Inc./Agencia
Española de Protección de Datos (AEP)), paragraaf 3 en voetnoot 48 over de status van IPadressen, die persoonsgegevens vormen.
164 Idem, p. 46-47.
165 Idem: “Tevens dienen telefoonnummers (Registratiekamer 8 juli 1993, 93.A.002) (…) onder
omstandigheden als een persoonsgegeven te worden aangemerkt.”
166 Kamerstukken II 1997/98, 25 892, nr. 3, p. 48. Bijvoorbeeld “gevallen (…) waarbij gegevens
niet direkt op naam zijn terug te vinden, doch de betrokken persoon met aanwending van
beschikbare middelen alsnog kan worden achterhaald, bijvoorbeeld aan de hand van een nummer. Te
denken valt aan een situatie waarbij een lijst van nummers met bijbehorende namen beschikbaar is,
hetzij via openbare bron, (bijvoorbeeld het telefoonboek), hetzij via een bron die slechts raadpleegbaar
is voor een bepaalde categorie van personen (bijvoorbeeld het kentekenregister door de politie of het
nummer van een rekening door bankemployés). De met die nummers verbonden gegevens zijn hoewel niet op naam - persoonsgegevens wegens de beschikbare mogelijkheid om met behulp van de
nummers de identiteit van de betrokken personen te achterhalen”, Kamerstukken II 1998/99, 25
892, nr. 13, p. 2.
167 Kamerstukken II 1997/98, 25 892, nr. 3, p. 47-49. In de wetsgeschiedenis bij de Wbp wordt
over het begrip ‘onevenredige inspanning’ opgemerkt: “Dit doet zich bijvoorbeeld voor indien
identificatie van personen door de computer vele dagen in beslag zou nemen.” Kamerstukken II
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Om te bepalen of een persoon identificeerbaar is, moet worden gekeken naar alle
middelen waarvan mag worden aangenomen dat zij redelijkerwijs door de
verantwoordelijke dan wel enig ander persoon zijn in te zetten om die persoon te
identificeren.168 Er moet worden uitgegaan van een redelijk toegeruste
verantwoordelijke. 169 In concrete gevallen moet echter wel rekening worden
gehouden met bijzondere expertise, technische faciliteiten en dergelijke van de
verantwoordelijke.170
In de wetsgeschiedenis bij de Wbp is daaraan toegevoegd over het voortschrijden van
informatietechnologie:
“Bij het voortschrijden van informatietechnologie moet rekening worden gehouden met
het feit dat waar voorheen wellicht nog sprake is was van een onevenredige inspanning
(en dus niet van een persoonsgegeven), deze inspanning geringer wordt met het
beschikbaar komen van nieuwe technieken. Wat dus bij een bepaalde stand van de
techniek als anoniem, want redelijkerwijs niet op een persoon herleidbaar gegeven, kan
worden beschouwd, kan door technische ontwikkelingen alsnog een persoonsgegeven
worden gelet op de toegenomen mogelijkheden tot herleiding.”171
In de wetsgeschiedenis wordt het verschil uitgelegd tussen direct en indirect
identificerende gegevens.
Van direct identificerende gegevens is sprake wanneer gegevens betrekking hebben op
een persoon waarvan de identiteit zonder veel omwegen eenduidig vast te stellen is.
Direct identificerende gegevens zijn gegevens als naam, adres, geboortedatum, die in
combinatie met elkaar dermate uniek en dus kenmerkend zijn voor een bepaalde
persoon dat deze in brede kring met zekerheid of met een grote mate van
waarschijnlijkheid, kan worden geïdentificeerd. Dergelijke gegevens worden in het
maatschappelijk verkeer ook gebruikt om personen van elkaar te onderscheiden.
Anders ligt dit wanneer de gegevens niet direct tot identificatie van een bepaald
persoon leiden maar via nadere stappen de gegevens in verband kunnen worden
gebracht met een bepaalde persoon. Dit soort gegevens heten indirect identificerende
gegevens. Zij kunnen zijn ontdaan van de naam, doch onder omstandigheden door
combinatie met andere gegevens weer worden teruggebracht tot een bepaalde
persoon.172

1998/99, 25 892, nr. 13, p. 2.
168 Kamerstukken II 1997/98, 25 892, nr. 3, p. 48. Vergelijk ook Artikel 29-werkgroep, WP 136,
Advies 4/2007 over het begrip persoonsgegeven, p. 16. Daarbij moet rekening worden
gehouden met alle relevante factoren, zoals de kosten van identificatie, het beoogde doel
van de verwerking, de wijze waarop de verwerking is gestructureerd, het voordeel dat de
voor de verwerking verantwoordelijke ervan verwacht, de belangen die voor de betrokken
personen op het spel staan, het risico op organisatorische tekortkomingen (bijvoorbeeld
inbreuken op de vertrouwelijkheidsplicht) en technische storingen.
169 Kamerstukken II 1997/98, 25 892, nr. 3, p. 48-49.
170 Idem, p. 49. Registratiekamer 27 maart 1995, 95.V.029.
171 Kamerstukken II 1997/98, 25 892, nr. 3, p. 49.
172 Idem, p. 49.

Uit de memorie van toelichting bij de Wbp volgt dat een naam altijd een direct
identificerend persoonsgegevens is. Een e-mailadres is afhankelijk van de
samenstelling daarvan, in de meeste gevallen een direct of indirect identificerend
persoonsgegeven.173
Identificatie kan ook plaatsvinden zonder dat de naam van de persoon wordt
achterhaald. Vereist is slechts dat de gegevens ervoor zorgen dat een bepaald persoon
kan worden onderscheiden van anderen (singling out). In de opinie van de Artikel 29werkgroep over het begrip persoonsgegeven is hierover opgemerkt:
“(…) dat hoewel identificatie door middel van de naam in de praktijk het meest
voorkomt, de naam niet in alle gevallen noodzakelijk is om een persoon te identificeren.
Dit is het geval wanneer andere identificatiemiddelen worden gebruikt om iemand van
anderen te onderscheiden. In computerbestanden waarin persoonsgegevens zijn
opgenomen, wordt aan de geregistreerde personen doorgaans een unieke
identificatiecode toegewezen om verwisseling van personen in het bestand te
voorkomen. Op het world wide web is het met behulp van bewakingsinstrumenten
voor het webverkeer eenvoudig om het gedrag van een machine te identificeren en
daarmee ook van de gebruiker ervan. (…) Met andere woorden, de identificatie van een
persoon vereist niet langer het vermogen zijn of haar naam te achterhalen. De definitie
van “persoonsgegeven” weerspiegelt ook dit feit”, [onderstrepingen door het
CBP).174
Wanneer gegevens gekoppeld worden aan een uniek nummer (bijvoorbeeld in de
vorm van een unieke cookie-identifier) kan met toepassing van het hierboven
besproken principe van ‘singling out’ een persoon geïndividualiseerd worden.
Locatiegegevens; persoonsgegevens van gevoelige aard
Locatiegegevens zijn persoonsgegevens van gevoelige aard, omdat het gegevens zijn
die een zeer gedetailleerd beeld kunnen geven van iemands gedrag en belangstelling.
De kwalificatie 'persoonsgegevens van gevoelige aard' zegt iets over de impact die het
gegeven kan hebben. Deze categorie hoeft dus niet samen te vallen met de categorie
bijzondere persoonsgegevens, als bedoeld in artikel 16 van de Wbp.
In de wetsgeschiedenis bij artikel 9 Wbp worden de begrippen ‘bijzondere’ en
‘gevoelige’ gegevens als volgt uitgelegd:
“Artikel 16 betreft de gegevens die uit hun aard gevoelig zijn. Daarnaast kunnen
gegevens gevoelig zijn door de context waarin zij worden gebruikt, bij voorbeeld de
gegevens omtrent iemands kredietwaardigheid of welstand.”175

Idem, p. 48.
Artikel 29-werkgroep, WP 136, Advies 4/2007 over het begrip persoonsgegeven, p. 1415.
175 Kamerstukken II 1997/1998, 25 892, nr. 3, p. 90.
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De Artikel 29-werkgroep schrijft over locatiegegevens: "Een slim mobiel apparaat is zeer
nauw verbonden met een specifieke persoon. De meeste mensen zijn geneigd om hun mobiele
apparaten dicht bij zich te houden, zoals in een broek- of jaszak, in een tas of op het nachtkastje
naast het bed. Het gebeurt zelden dat iemand een dergelijk apparaat aan een ander uitleent. (...)
Hierdoor kunnen aanbieders van geolocatiediensten een gedetailleerd overzicht van de
gewoonten en patronen van de eigenaar van het apparaat verkrijgen en uitgebreide profielen
opstellen. Zo kan uit een patroon van inactiviteit in de nacht de slaapplaats worden afgeleid en
uit een regelmatig reispatroon in de ochtend de locatie van de werkgever. Het patroon kan ook
gegevens omvatten die zijn afgeleid uit bewegingspatronen van vrienden, op basis van
zogeheten ‘social graphs’."176
Rechtsvermoeden artikel 11.7a Tw
Het rechtsvermoeden in artikel 11.7a, vierde lid, van de Tw (hierna: de
cookiebepaling) heeft tot gevolg dat tenzij de plaatser/lezer van tracking cookies
tegenbewijs levert dat hij géén persoonsgegevens verwerkt, hij persoonsgegevens
verwerkt en derhalve aan de eisen van de Wbp moet voldoen.

Op grond van artikel 16 van de Wbp is het verboden om bijzondere persoonsgegevens
te verwerken, tenzij een van de uitzonderingen, vastgelegd in de artikelen 17 tot en
met 23 van de Wbp van toepassing is. Bijzondere persoonsgegevens zijn:
"persoonsgegevens betreffende iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke
gezindheid, gezondheid, seksuele leven, alsmede persoonsgegevens betreffende het
lidmaatschap van een vakvereniging (..) strafrechtelijke persoonsgegevens en persoonsgegevens
over onrechtmatig of hinderlijk gedrag in verband met een opgelegd verbod naar aanleiding van
dat gedrag."
Artikel 23 van de Wbp bepaalt dat het verbod niet van toepassing is voor zover:
"a. dit geschiedt met uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene;
b. de gegevens door de betrokkene duidelijk openbaar zijn gemaakt (..)"177

In artikel 16 van de Wbp is bepaald dat het verwerken van bijzondere
persoonsgegevens in beginsel verboden is. Het gaat bij bijzondere persoonsgegevens
om informatie die ten nadele van betrokkene gebruikt kan worden. Daarom is de
verwerking ervan verboden, tenzij een van de wettelijke uitzonderingen van
toepassing is.

Artikel 29-werkgroep, WP 185, Advies 13/2011 over geolocatiediensten op slimme
mobiele apparaten, 16 mei 2011, p. 7-8, URL: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/
article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2011/ wp185_nl.pdf.
177 De overige uitzonderingsgronden in de artikelen 17 tot en met 23 van de Wbp worden
in dit rapport niet besproken, omdat de gegevensverwerking door Nike voor het
functioneren van de app en voor onderzoeks- en analysedoeleinden hiervoor niet in
aanmerking komt.
176

De wetsgeschiedenis bij de Wbp ligt toe waarom er een verbod is op de verwerking
van deze gegevens:
"Verwerking van deze informatie en het daaruit voortvloeiende kennispotentieel met
betrekking tot andere personen genereert macht en de mogelijkheid deze te misbruiken,
wanneer niet voorzien is in adequate wettelijke waarborgen om een verkeerd gebruik
tegen te gaan. Het voorliggende wetsvoorstel beoogt daarin te voorzien. Zonder
dergelijke waarborgen kunnen burgers zich weerhouden voelen vrijelijk hun
burgerlijke vrijheden, zoals de vrijheid van meningsuiting en politieke participatie, uit
te oefenen. (...) Voor de in artikel 16 genoemde soorten verwerkingen geldt dat sprake
is van informatie die in het bijzonder ten nadele van betrokkene misbruikt kan
worden."178
Artikel 16 van de Wbp is gebaseerd op artikel 8 van de Privacyrichtlijn. Uit de
wetsgeschiedenis blijkt dat de reikwijdte van het begrip bijzondere persoonsgegevens
groot is. Het gaat niet alleen om gegevens waaruit rechtstreeks een gevoelig kenmerk
blijkt, maar ook om gegevens waaruit die gevoelige kenmerken kunnen worden
afgeleid.179
Uit de wetsgeschiedenis blijkt ook dat gegevens betreffende iemands 'gezondheid'
ruim moeten worden opgevat.
"Het omvat niet alleen de gegevens die in het kader van een medisch onderzoek of een
medische behandeling door een arts worden verwerkt, maar alle gegevens die de
geestelijke of lichamelijke gezondheid van een persoon betreffen."180
In lijn met deze ruime opvatting geeft de Artikel 29-werkgroep in een recente brief aan
de Europese Commissie een nadere toelichting op de reikwijdte van het begrip
'gezondheidsgegevens'.181 Daaruit blijkt dat het begrip gezondheidsgegevens veel
breder is dan het begrip 'medische gegevens', en bijvoorbeeld ook ziet op rook- en
drinkgedrag, allergieën en lidmaatschap van een patiëntenhulpgroep, dieetclub of
andere clubs met een gezondheidsgerelateerd oogmerk.

Om een ontheffing van het verwerkingsverbod te verkrijgen op grond van
uitdrukkelijke toestemming van betrokkenen als bedoeld in artikel 23, eerste lid,
onder a van de Wbp, dient de betrokkene expliciet zijn wil omtrent de verwerking te
hebben geuit. Een andere mogelijke algemene uitzonderingsgrond is dat de bijzondere
persoonsgegevens door de betrokkene duidelijk openbaar zijn gemaakt (artikel 23, eerste lid,
onder b, van de Wbp). Andere uitzonderingen op het verwerkingsverbod van
Kamerstukken II 1998/99, 25 892, nr. 6, p. 10.
Kamerstukken II 1997/98, 25 892, nr. 3, p. 101.
180 Kamerstukken II 1997/98, 25 892, nr. 3, p. 109.
181 Brief van 5 februari 2015 van de Artikel 29-werkgroep aan de Europese Commissie, DG
Connect, over mHealth, met annex: 'health data in apps and devices', URL:
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/other-document/
files/2015/20150205_letter_art29wp_ec_health_data_after_plenary_annex_en.pdf.
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gezondheidsgegevens komen in casu niet in aanmerking.182
Uitdrukkelijke toestemming
Van ‘toestemming’ is slechts sprake indien deze ‘vrij’, ‘specifiek’ en ‘geïnformeerd’ is
(artikel 1, aanhef en onder i, van de Wbp). ‘Vrij’ betekent dat de betrokkene in vrijheid
zijn wil moet kunnen uiten.183 ‘Specifiek’ betekent dat de wilsuiting betrekking moet
hebben op een bepaalde gegevensverwerking of een beperkte categorie van
gegevensverwerkingen (geen algemeen geformuleerde machtiging).184
‘Geïnformeerd’ betekent dat de betrokkene moet beschikken over de noodzakelijke
inlichtingen voor een goede oordeelsvorming.185"Een stilzwijgende of impliciete
toestemming is onvoldoende: de betrokkene dient in woord, schrift of gedrag uitdrukking te
hebben gegeven aan zijn wil toestemming te verlenen aan de hem betreffende
gegevensverwerking."186
Om van een rechtsgeldige wilsuiting te kunnen spreken, moet duidelijk zijn welke
verwerking, van welke gegevens, voor welk doel zal plaatsvinden. De betrokkene
moet weten om welke gegevensverwerking het gaat en hiervoor gerichte toestemming
geven. Deze toestemming moet gegeven worden vóórdat de persoonsgegevens
worden verkregen De verantwoordelijke moet betrokkenen voldoende en
begrijpelijk informeren over de verschillende aspecten van de gegevensverwerking
die voor hen van belang zijn Alleen dan kunnen gebruikers een bewuste, op
informatie berustende, keuze te maken of zij instemmen met de voorgestelde
gegevensverwerking, in verhouding tot de impact die dit heeft op hun persoonlijke
levenssfeer.

De overige uitzonderingen uit artikel 23 van de Wbp zijn niet van toepassing, omdat de
verwerkingen niet noodzakelijk zijn ter vaststelling, uitoefening of verdediging van een
recht in rechte, ter voldoening aan een volkenrechtelijke verplichting of met het oog op een
zwaarwegend algemeen belang en dit bij de wet is bepaald, danwel dat het CBP ontheffing
heeft verleend en deze verwerking bovendien bij de Europese Commissie is gemeld. Ook
de sectorspecifieke uitzonderingen in artikel 21 van de Wbp zijn niet van toepassing op de
verwerking van bijzondere persoonsgegevens door Nike voor eigen commerciële
doeleinden.
183 Kamerstukken II 1997/98, 25 892, nr. 3, p. 65.
184 Idem. In het advies van de Artikel 29-werkgroep is daarover opgemerkt: “Een algemene
toestemming zonder dat precies is aangegeven wat het doel is van de verwerking waarmee de
betrokkene instemt, voldoet niet aan dit vereiste. Dat betekent dat de informatie over het doel van de
verwerking niet in de algemene voorwaarden moet worden opgenomen, maar in een aparte
toestemmingsclausule.” Artikel 29-werkgroep, Advies 15/2011 over de definitie van
“toestemming” (juli 2011), p. 40, URL: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article29/documentation/opinion-recommendation/files/2011/ wp187_nl.pdf.
185 Kamerstukken II 1997/98, 25 892, nr. 3, p. 65.
186 Idem, p. 122-123.
187 Idem, p. 65.
188 Idem, p. 68.
189 Idem, p. 66.
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In geval van de verwerking van bijzondere persoonsgegevens dient de toestemming,
als gezegd, voorts uitdrukkelijk te zijn, oftewel een expliciete wilsuiting: "een positieve
gedraging, waaruit naar de geldende opvattingen in het maatschappelijk verkeer blijkt dat de
wil gericht is op het verlenen van uitdrukkelijke toestemming."190
Aan het verkrijgen van uitdrukkelijke toestemming voor interactieve (online) diensten
worden specifiekere eisen gesteld. De betrokkene dient met een aparte klik (of een
combinatie van klikken) zijn akkoord te geven voor een specifieke
gegevensverwerking (van zijn bijzondere persoonsgegevens).
‘‘Bij interactieve diensten zal de uitdrukkelijke toestemming bijvoorbeeld pas
aanwezig mogen worden geacht wanneer de betrokkene zijn toestemming voor de
verwerking van gegevens in het kader van de verstrekking van een specifieke dienst,
door middel van een aparte klik of een combinatie van klikken heeft bevestigd.191
Duidelijke openbaarmaking
Ten aanzien van de tweede uitzondering, dat de gegevens door de betrokkene duidelijk
openbaar zijn gemaakt geldt dat er een uitdrukkelijke intentie van de betrokkene moet
zijn om gegevens openbaar te maken, en dat deze uitzondering niet van toepassing is
bij gegevens waar een verantwoordelijke om vraagt. Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat
het bij 'duidelijk openbaar gemaakte gegevens' bijvoorbeeld gaat om de politieke
overtuiging in het geval van iemand die zich verkiesbaar heeft gesteld voor de
volksvertegenwoordiging.192 Het moet gaan om "een spontane gedraging van de
betrokkene waar niet door enig andere persoon met het oog op een eventuele
gegevensverwerking om is gevraagd."193

Artikel 33, eerste en tweede lid, van de Wbp bepaalt:
1. Indien persoonsgegevens worden verkregen bij de betrokkene, deelt de verantwoordelijke vóór
het moment van de verkrijging de betrokkene de informatie mede, bedoeld in het tweede en
derde lid, tenzij de betrokkene daarvan reeds op de hoogte is.
2. De verantwoordelijke deelt de betrokkene zijn identiteit en de doeleinden van de verwerking
waarvoor de gegevens zijn bestemd, mede.
Artikel 34, eerste en tweede lid, van de Wbp bepaalt dat:
1. Indien persoonsgegevens worden verkregen op een andere wijze dan bij de betrokkene, de
verantwoordelijke de betrokkene zijn identiteit en de doeleinden van de verwerking, mededeelt,
tenzij de betrokkene daarvan reeds op de hoogte is:
a. op het moment van vastlegging van hem betreffende gegevens, of
b. wanneer de gegevens bestemd zijn om te worden verstrekt aan een derde, uiterlijk op het
moment van de eerste verstrekking.

Kamerstukken II 1998/99, 25 892, nr. 6, p. 41-42.
Kamerstukken II 1997/98, 25 892, nr. 3, p. 67.
192 Kamerstukken II 1997/98, 25 892, nr. 3, p. 123.
193 Idem.
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2. De verantwoordelijke deelt de betrokkene zijn identiteit en de doeleinden van de verwerking
mede.
De verantwoordelijke verstrekt nadere informatie voor zover dat gelet op de aard van
de gegevens, de omstandigheden waaronder zij worden verkregen of het gebruik dat
ervan wordt gemaakt, nodig is om tegenover de betrokkene een behoorlijke en
zorgvuldige verwerking te waarborgen, tenzij de betrokkene daarvan reeds op de
hoogte is (artikel 33, derde lid, en artikel 34, derde lid, van de Wbp).

Artikel 33 van de Wbp beschrijft de situatie dat de gegevens worden verkregen bij
de betrokkene zelf, bijvoorbeeld wanneer hij aan de hand van een formulier
gegevens over zichzelf moet invullen voor een bepaald doel.194Artikel 34 van de
Wbp regelt een informatieplicht voor de situatie dat de persoonsgegevens op een
andere wijze worden verkregen dan bij de betrokkene, dus buiten de betrokkene
om, hetzij bij derden, hetzij door eigen observatie, bijvoorbeeld naar aanleiding
van het gebruik van een netwerk in beheer van de verantwoordelijke.195
Deze bepalingen vormen een uitwerking van het transparantiebeginsel en het in
artikel 6 van de Wbp neergelegde beginsel van ‘fair processing’. In considerans 38
van de Privacyrichtlijn is toegelicht: "Overwegende dat eerlijke verwerking van
gegevens veronderstelt dat de betrokkenen van het bestaan van de verwerkingen op de
hoogte kunnen zijn en, wanneer van hen gegevens worden verkregen, daadwerkelijk en
volledig worden ingelicht over de omstandigheden waaronder deze gegevens worden
verkregen." Het niet naleven van de informatieverplichtingen in artikel 33 en 34
Wbp leidt daarom tot onrechtmatige verwerking(en).196
De artikelen 33 en 34 van de Wbp gaan er vanuit dat er geen onderzoeksplicht van
de betrokkene is.197 Op grond van artikel 33, tweede lid, en artikel en artikel 34,
tweede lid, van de Wbp, dient een verantwoordelijke de betrokkene te informeren
over zijn identiteit en de doeleinden van de gegevensverwerking, als de
betrokkene hier niet reeds van op de hoogte is.
Een verantwoordelijke moet op grond van artikel 33, derde lid, en artikel 34, derde
lid, van de Wbp, nadere informatie aan de betrokkene verstrekken, wanneer dat
gelet op de aard van de gegevens , de omstandigheden waaronder zij worden
verkregen, of het gebruik dat ervan wordt gemaakt, nodig is om tegenover de
betrokkene een behoorlijke en zorgvuldige verwerking te waarborgen.
Deze plicht ontstaat volgens de wetgever: "uit overwegingen van maatschappelijke
zorgvuldigheid die de verantwoordelijke ten opzichte van de betrokkene in acht moet nemen.
De aard van de gegevens, de omstandigheden waaronder zij worden verkregen of het
Idem, p. 149.
Idem, p. 149-150.
196 Idem, p. 149.
197 Idem, p. 150.
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gebruik dat ervan wordt gemaakt, bepalen of deze nadere informatie nodig is. De
verantwoordelijke zal zich telkens moeten afvragen of deze omstandigheden met zich
brengen dat verwacht mag worden dat de betrokkene een reëel belang heeft bij nadere
informatie en zo ja, wat de omvang van deze informatie is."198
De Memorie van Toelichting bij de Wbp licht toe dat in beide
informatieplichtartikelen uit de Privacyrichtlijn in de aanhef de woorden 'ten
minste' zijn opgenomen, om te benadrukken dat onder omstandigheden
verdergaande informatie is geboden om een eerlijke verwerking te waarborgen.
Uit artikel 11, onder c, van de Privacyrichtlijn (zoals omgezet in artikel 34 van de
Wbp) blijkt dat de betrokkene (onder andere) geïnformeerd moet worden over de
gegevenscategorieën die door de verantwoordelijke worden verwerkt ('categories of
the data concerned'). Het gaat daarbij om de informatieplicht over persoonsgegevens
die niet bij de betrokkene zelf, maar op indirecte wijze zijn verkregen, bijvoorbeeld
door het gebruik van een netwerk.
Deze verplichting geldt ook als een verantwoordelijke direct bij de betrokkene
gegevens verzamelt, als niet op voorhand duidelijk is voor welke doeleinden hij de
gegevens verwerkt. In de wetsgeschiedenis wordt een voorbeeld genoemd van het
invullen van persoonsgegevens op een inschrijvingsformulier. Als de
beantwoording niet essentieel is voor het sluiten van de overeenkomst of het
afgeven van de beschikking, "behoort het tot de eisen van een zorgvuldige
gegevensverwerking de betrokkene van deze omstandigheid in kennis te stellen. De
verantwoordelijke zal dan niet alleen duidelijkheid moeten bieden over de doeleinden die
door hem worden beoogd, maar ook moeten aangeven welke gegevens waarvoor zijn
bestemd en wat de gevolgen zijn indien bepaalde gegevens niet worden verstrekt
(onderstreping toegevoegd door het CBP)."199
De hierboven beschreven (nadere) informatieplicht geldt niet in de situatie dat de
persoonsgegevens op een andere wijze worden verkregen dan bij de betrokkene
indien mededeling van de informatie aan de betrokkene onmogelijk blijkt of een
onevenredige inspanning vergt. In dat geval legt de verantwoordelijke de
herkomst van de gegevens vast (artikel 34, vierde lid, van de Wbp).
De (nadere) informatieplicht geldt evenmin indien de vastlegging of de
verstrekking bij of krachtens de wet is voorgeschreven. In dat geval dient de
verantwoordelijke de betrokkene op diens verzoek te informeren over het wettelijk
voorschrift dat tot de vastlegging of verstrekking van de hem betreffende gegevens
heeft geleid (artikel 34, vijfde lid, van de Wbp).
Idem, p. 154. Zie ook idem, p. 151:"Indien een betrokkene een verantwoordelijke zelf
benadert, zal deze weliswaar veelal reeds op de hoogte zijn van de diens oogmerken en
identiteit. Dat laat onverlet dat de verantwoordelijke het concrete doel en eventueel
aanvullende informatie aan de betrokkene moet verstrekken, en indien er twijfel over
bestaat, tevens zijn identiteit."
199 Idem, p. 154.
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Het CBP verwijst aanvullend naar de nadere invulling van de informatieplicht
door de Artikel 29-werkgroep, in de resultaten van het onderzoek naar het
combineren van persoonsgegevens door Google na invoering van het nieuwe
privacybeleid en de navolgende guidelines.200 In de guidelines aan Google
benadrukt de werkgroep dat een privacybeleid zodanig gestructureerd moet zijn
dat er duidelijke en ondubbelzinnige informatie wordt verstrekt over de
gegevensverwerking. Een privacybeleid moet een uitputtend overzicht bevatten
van de soorten persoonsgegevens die een verantwoordelijke verwerkt. Voorkomen
moet worden dat een privacybeleid onduidelijke bewoordingen bevat zoals 'we
kunnen' of 'mogelijk'. Het moet duidelijk zijn voor een betrokkene onder welke
omstandigheden welke persoonsgegevens worden verwerkt.

Voor het verwerken van persoonsgegevens is een grondslag (rechtvaardigingsgrond)
vereist als opgesomd in artikel 8 van de Wbp.
Artikel 8, van de Wbp, bepaalt in de aanhef, en onder a, b en f,201: persoonsgegevens
mogen slechts worden verwerkt indien:
a. de betrokkene voor de verwerking zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend;
b. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de
betrokkene partij is, of voor het nemen van precontractuele maatregelen naar aanleiding van
een verzoek van de betrokkene en die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst;
f. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang
van de verantwoordelijke of van een derde aan wie de gegevens worden verstrekt, tenzij het
belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene, in het bijzonder het recht op
bescherming van de persoonlijke levenssfeer, prevaleert.

Artikel 8 Wbp bevat een limitatieve opsomming van de rechtvaardigingsgronden voor
gegevensverwerking. Het artikel vereist dat elke gegevensverwerking voldoet aan de
noodzakelijksvereisten van proportionaliteit en subsidiariteit. 202

Ten aanzien van de grondslag ondubbelzinnige toestemming (artikel 8, aanhef en
onder a, van de Wbp), geldt het volgende. Van toestemming is slechts sprake indien
deze ‘vrij’, ‘specifiek’ en ‘geïnformeerd’ is (artikel 1, aanhef en onder i, van de Wbp).

Brief Artikel 29-werkgroep aan Google met onderzoeksbevindingen en aanbevelingen
van 16 oktober 2012, URL: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article29/documentation/other-document/files/2012/20121016_google_privacy_policy_
recommendations_cnil_en.pdf en Brief Artikel 29-werkgroep aan Google met Guidelines,
23 september 2014, URL: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article29/documentation/other-document/files/2014/20140923_letter_on_google_privacy
_policy_appendix.pdf.
201 Andere grondslagen zijn in dit onderzoek niet van toepassing.
202 Kamerstukken II 1997/98, 25 892, nr. 3, p. 81.
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‘Vrij’ betekent dat de betrokkene in vrijheid zijn wil moet kunnen uiten.203 ‘Specifiek’
betekent dat de wilsuiting betrekking moet hebben op een bepaalde
gegevensverwerking of een beperkte categorie van gegevensverwerkingen (geen
algemeen geformuleerde machtiging).204 ‘Geïnformeerd’ betekent dat de betrokkene
moet beschikken over de noodzakelijke inlichtingen voor een goede
oordeelsvorming.205 Als de toestemming niet aan bovenstaande vereisten voldoet is zij
nietig.206
Van ondubbelzinnige toestemming is slechts sprake indien bij de verantwoordelijke elke
twijfel is uitgesloten over de vraag of de betrokkene zijn toestemming heeft
gegeven.207 ‘Ondubbelzinnig’ betekent dat de verantwoordelijke niet mag uitgaan van
toestemming indien de betrokkene geen opmerkingen maakt over de
gegevensverwerking (oftewel: bij ‘toestemming’ die wordt geacht voort te vloeien uit
het uitblijven van actie of het stilzwijgen van de betrokkene).208 In de wetsgeschiedenis
bij de Wbp is daarover opgemerkt:
“Als voorbeeld noem ik algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het
sluiten van een overeenkomst. Indien in dergelijke voorwaarden wordt
bepaald welke gegevens er voor welk doel en door wie verwerkt worden, wil
dat nog niet automatisch zeggen dat betrokkene daartoe ondubbelzinnig zijn
toestemming heeft gegeven, enkel omdat hij de betreffende overeenkomst
heeft ondertekend.”209
Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat voor een rechtsgeldige (ondubbelzinnige) wilsuiting
geldt duidelijk moet zijn welke verwerking, van welke gegevens, voor welk doel zal
plaatsvinden De betrokkene moet weten om welke gegevensverwerking het gaat en
hiervoor gerichte toestemming geven. De verantwoordelijke moet betrokkenen
voldoende en begrijpelijk informeren over de verschillende aspecten van de

Idem, p. 65.
Idem. In het advies van de Artikel 29-werkgroep is daarover opgemerkt: “Een algemene
toestemming zonder dat precies is aangegeven wat het doel is van de verwerking waarmee de
betrokkene instemt, voldoet niet aan dit vereiste. Dat betekent dat de informatie over het doel van de
verwerking niet in de algemene voorwaarden moet worden opgenomen, maar in een aparte
toestemmingsclausule.” Artikel 29-werkgroep, Advies 15/2011 over de definitie van
“toestemming” (juli 2011), p. 40, URL: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article29/documentation/opinion-recommendation/files/2011/ wp187_nl.pdf.
205 Kamerstukken II 1997/98, 25 892, nr. 3, p. 65.
206 Idem, p. 67.
207 Idem, p. 80.
208 Idem, p. 66 en 67. Zie ook Artikel 29-werkgroep, Advies 15/2011 over de definitie van
'toestemming', p. 28 en 41.
209 Handelingen I 1999/2000, 34, p. 1632. Vgl. ook HvJ EU van 19 juli 2012, zaak C-112/11
(ebookers.com), paragraaf 16 en HvJ EU van 9 november 2010, zaaknummers C-92/09 en
C-93/09 (Volker, Markus Schecke en Eifert), paragraaf 63.
210 Kamerstukken II 1997/98, 25 892, nr. 3, p. 65.
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gegevensverwerking die voor hen van belang zijn.211 Er is dus een nauwe
verwevenheid tussen de grondslag van toestemming en de informatieplicht uit de
artikelen 33 en 34 van de Wbp.
In het advies van de Artikel 29-werkgroep is over ‘ondubbelzinnige toestemming’
verder aangegeven:
“Een “toestemming” die wordt geacht voort te vloeien uit het uitblijven van actie of
het stilzwijgen van de betrokkene is normaal gesproken niet rechtsgeldig, zeker niet
in een onlineomgeving. Dit speelt met name wanneer “toestemming” wordt
gegeven via standaardconfiguratie-instellingen die de betrokkene moet wijzigen als
hij niet wil dat zijn gegevens worden verwerkt. Dit is bijvoorbeeld het geval bij
vooraf aangevinkte vakjes of bij browsers die standaard zo zijn ingesteld dat ze
cookies accepteren.”212
Als het een verwerking van bijzondere persoonsgegevens betreft, kan een
verantwoordelijke pas een beroep doen op een grondslag uit artikel 8 van de Wbp
nadat hij het verwerkingsverbod (van bijzondere persoonsgegevens) heeft doorbroken
(bijvoorbeeld met uitdrukkelijke toestemming).
Ten aanzien van het plaatsen en uitlezen van gegevens op randapparatuur van
gebruikers geeft artikel 11.7a van de Tw in zekere zin een nadere
begrenzing/inperking van de mogelijke grondslagen als opgesomd in artikel 8 van de
Wbp die voor de verwerking van persoonsgegevens mogelijk in aanmerking komen.213
Op grond van de Tw mogen dergelijke handelingen alleen na voorafgaande
toestemming van de gebruikers. Toestemming van een gebruiker is gedefinieerd in
artikel 11.1, aanhef en onder g, van de Tw en omvat ‘vrije’, ‘specifieke’ en
‘geïnformeerde’ toestemming (artikel 1, aanhef en onder i, van de Wbp).

Ten aanzien van de grondslag uitvoering van een overeenkomst (artikel 8, aanhef en
onder b, van de Wbp) geldt het volgende.

Kamerstukken II 1997/98, 25 892, nr. 3, p. 66.
Artikel 29-werkgroep, Advies 15/2011 over de definitie van 'toestemming', p. 41.
213 De cookiebepaling vormt een implementatie van artikel 5, derde lid, van de richtlijn
betreffende privacy en elektronische communicatie 2002/58/EG (hierna: e- Privacyrichtlijn),
zoals gewijzigd bij de Richtlijn Burgerrechten 2009/136/EG. Deze richtlijn regelt de
bescherming van persoonsgegevens en van de persoonlijke levenssfeer voor gebruikers
van openbare elektronische communicatiediensten. De bepalingen uit de e-Privacyrichtlijn
geven aan bepaalde algemene normen uit de algemene Privacyrichtlijn een nadere
invulling (bijvoorbeeld een nadere begrenzing/inperking van de toegestane
verwerkingen). Zie artikel 1, tweede lid, en overweging 12 van de e-Privacyrichtlijn. Het
betreft dus geen lex specialis ten opzichte van een lex generalis, maar een aanvulling op de
algemene wetgeving. Zie ook: Frederik J. Zuiderveen Borgesius, 'Personal data processing
for behavioural targeting: which legal basis?' in: International Data Privacy Law, 2015.
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Een gegevensverwerking is toelaatbaar indien deze noodzakelijk is om contractuele
verplichting(en) na te komen.214 Daarbij geldt als voorwaarde dat het moet gaan om
een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is215 en waarvan de
gegevensverwerking een noodzakelijk uitvloeisel is (dat wil zeggen: als de
overeenkomst niet goed kan worden uitgevoerd zonder de persoonsgegevens).216 De
uitgever van een krant mag bijvoorbeeld de persoonsgegevens van zijn abonnees
verwerken omdat dat noodzakelijk is om de krant te kunnen bezorgen217 (zonder
NAW-gegevens van de betreffende betrokkene kan bezorging niet plaatsvinden).
De verwerking kan niet worden gebaseerd op deze grondslag als de verwerking
nuttig zou zijn of de uitvoering van een overeenkomst zou vergemakkelijken, maar
niet echt noodzakelijk is aangezien er een manier bestaat om de overeenkomst uit te
voeren zonder de persoonsgegevens (proportionaliteits- en subsidiariteitstoets).218
Als aanvullende, niet-essentiële gegevens worden verwerkt is deze grondslag niet van
toepassing. Anders gezegd: er moet een rechtvaardiging voor de verwerking
aanwezig zijn in de relatie tot de specifieke individuele betrokkene.219

Ten aanzien van de grondslag noodzakelijk voor een gerechtvaardigd belang (artikel
8, aanhef en onder f, van de Wbp) geldt het volgende.
Een gegevensverwerking is toelaatbaar indien deze noodzakelijk is voor de
behartiging van het gerechtvaardigde belang van de verantwoordelijke (bijvoorbeeld
om zijn reguliere bedrijfsactiviteiten te kunnen verrichten220) of van een derde aan wie
de gegevens worden verstrekt, tenzij het belang of de fundamentele rechten en
vrijheden van de betrokkene, in het bijzonder het recht op bescherming van de
persoonlijke levenssfeer, prevaleert.

Kamerstukken II 1997/98, 25 892, nr. 3, p. 80.
Idem. “Achterliggende gedachte is dat de betrokkene zelf in principe kan overzien met welke
verwerkingen hij heeft rekening te houden en de mogelijkheid heeft objectief vast te stellen welke
verwerkingen in dit kader toelaatbaar zijn.“ CBP 31 juli 2001, z2001-0179.
216 Kamerstukken II 1997/98, 25 892, nr. 3, p. 81.
217 Handleiding voor verwerkers van persoonsgegevens. Wet bescherming
persoonsgegevens, Ministerie van Justitie, Den Haag: 2002, p. 22.
218 Zie ook HR 9 september 2011, LJN BQ8097 over onder andere het proportionaliteits- en
subsidiariteitsvereiste bij de grondslagen, zoals bedoeld in artikel 8, aanhef en onder a tot
en met e, van de Wbp. De inbreuk op de belangen van de bij de verwerking betrokkene
mag niet onevenredig zijn in verhouding tot het met de verwerking te dienen doel
(proportionaliteit) en het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt mag in
redelijkheid niet op een andere, voor de verwerking van persoonsgegevens betrokkene
minder nadelige wijze kunnen worden verwezenlijkt (subsidiariteit).
219 Dat betekent dat de grondslag alleen kan worden toegepast als de verantwoordelijke de
overeenkomst met deze betrokkene niet goed kan uitvoeren zonder zijn specifieke,
individuele persoonsgegevens. Vgl. Kamerstukken II 1998/99, 25 892, nr. 6, p. 34: “Dat
betekent dat in de regel een rechtvaardiging voor gegevensverwerking aanwijsbaar moet zijn in de
individuele persoon over wie gegevens worden vergaard."
220 Idem, p. 86.
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Deze grondslag kan worden toegepast indien de verwerking noodzakelijk is
(proportionaliteitstoets: de inbreuk op de belangen van de bij de verwerking
betrokkene mag niet onevenredig zijn in verhouding tot het met de verwerking te
dienen doel) en het doeleinde niet anderszins of met minder ingrijpende middelen
kan worden bereikt (subsidiariteitstoets).221In aanvulling op deze eerste afweging
(noodzakelijk voor een gerechtvaardigd belang van de verantwoordelijke), waarbij
mogelijk de belangen van de betrokkene als onderdeel van een veelheid van belangen
al onder ogen zijn gezien, is er nog een tweede toets.222 Deze tweede toets
(privacytoets) vergt een nadere afweging, waarbij de belangen van de betrokkene een
zelfstandig gewicht in de schaal leggen tegenover het belang van de
verantwoordelijke. In het geval dat het belang van de betrokkene op bescherming van
zijn persoonlijke levenssfeer doorslaggevend is, dient de verantwoordelijke af te zien
van de gegevensverwerking.223

Vgl. de proportionaliteits- en subsidiariteitstoets uit artikel 8 EVRM. Kamerstukken II
1997/98, 25 892, nr. 3, p. 80. Zie ook idem, p. 8 en idem, nr. 92c, p. 6.
222 Kamerstukken II 1997/98, 25 892, nr. 3, p. 87.
223 Idem.
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Nike Inc, gevestigd in Beaverton, Oregon in de Verenigde Staten, heeft haar Europese
hoofdkantoor in Hilversum gevestigd, Nike European Operations Netherlands B.V.
(NEON). In Hilversum is ook het bedrijf Nike Retail B.V. gevestigd. De drie bedrijven
hebben een gezamenlijke melding bij het CBP gedaan van diverse verwerkingen,
waaronder de klantadministratie. Daarin hebben ze aangegeven dat zij gezamenlijk
verantwoordelijk zijn voor de gegevensverwerking via de Europese website van Nike,
dus inclusief de gegevensverwerking via het Nike+ account. Naderhand heeft Nike
toegelicht dat deze gezamenlijke verantwoordelijkheid geldt ten aanzien van online
aankopen met behulp van het account (bijvoorbeeld ten aanzien van budget en
strategie van de online winkel) en/of deelname aan evenementen.
Uit de melding bij het CBP blijkt dat Nike Inc. de (enige) verantwoordelijke is voor de
gegevensverwerking via de Nike+ Running app. Nike heeft bevestigd bij brief van 11
mei 2015 dat Nike Inc. de verantwoordelijke is voor de gegevensverwerking door
middel van de app (met uitzondering van online aankopen). Het aanmaken van een
Nike+ account is hiermee onverbrekelijk verbonden.
Het CBP heeft in paragraaf 3.1 van dit rapport vastgesteld dat de uiteindelijke
beslissingen over gegevensverwerking via de Running app en ten aanzien van het
aanmaken van het Nike+ account worden genomen door Nike Inc. in de Verenigde
Staten. Het gaat daarbij om beslissingen over wezenlijke aspecten van
gegevensverwerking, zoals de soorten persoonsgegevens die via de app (na het
aanmaken van het Nike+ account) worden verwerkt, en de doeleinden van de
gegevensverwerking (budget en strategie). Deze beslissingen worden genomen door
Nike Inc, onder leiding van de daartoe aangestelde [vertrouwelijk].
Nike Inc. neemt daarnaast alle beslissingen over toegang tot gegevens van gebruikers
van de app. [vertrouwelijk] De bevoegde [vertrouwelijk] moet het verzoek
goedkeuren, en dan wordt de toegang tot de gegevens in de VS ontsloten.
[vertrouwelijk].
Nike Inc. bepaalt centraal de bewaartermijnen. Nike Inc. beheert en heeft daarnaast
zeggenschap over de middelen (servers, software en systemen) waarmee de gegevens
van de app worden verwerkt.
Omdat Nike Inc. zeggenschap heeft over de soorten gegevens die worden verwerkt
via de Running app en de gegevens die worden verzameld bij het aanmaken van een
Nike+ account, de doeleinden van de verwerking, de duur van de opslag van de
gegevens en de toegang tot de gegevens, en dit punten zijn van wezenlijk belang voor
de gegevensverwerking die een verantwoordelijke hoort vast te stellen, is Nike Inc. de
verantwoordelijke voor de gegevensverwerking via de app als bedoeld in artikel 1,
onder d, van de Wbp.

Het Europese hoofdkantoor heeft bijna [vertrouwelijk] medewerkers en verricht
relevante activiteiten voor het Nike concern op [vertrouwelijk] gebied. NEON is door
deze taakvervulling een relevante vestiging in Nederland van Nike Inc, als bedoeld in
artikel 4, eerste lid, van de Wbp, omdat de gegevensverwerking door middel van de
app plaatsvindt "in het kader van de activiteiten van een vestiging." NEON is economisch
en juridisch nauw betrokken bij activiteiten die verband houden met de verwerking
van gegevens door middel van de app (na het aanmaken van het Nike+ account),
bijvoorbeeld ten aanzien van de beschikbaarheid van Nederlandse vertalingen van de
privacyteksten, en - in breder verband- omdat via de app ook toegang tot de online
winkel wordt geboden en daarmee het commerciële belang van Nike wordt gediend.
De activiteiten van NEON zijn daarmee (ook) op Nederlandse gebruikers gericht.
Er is geen sprake van gezamenlijke verantwoordelijkheid van Nike Inc. met NEON en
Nike Retail B.V. voor de (primaire) gegevensverwerking door middel van de app
inclusief het aanmaken van het Nike+ account. NEON vervult als vestiging van de
verantwoordelijke, Nike Inc, een belangrijke rol bij het naleven van het nationale
toepasselijk privacyrecht, zoals een vestiging ook hoort te doen op grond van de wet.
Maar een vestiging is niet hetzelfde als de verantwoordelijke. Het betreft op grond
van artikel 4, eerste lid, van de Wbp immers een vestiging van de verantwoordelijke (die
in dit geval buiten de EU is gevestigd).

Nike Inc. is wel gezamenlijk verantwoordelijk met derde partijen voor de verwerking
van persoonsgegevens die voortvloeit uit het plaatsen en lezen van zogenaamde third
party cookies via de beide Nike websites en de pixel die wordt uitgelezen via de
Running app. Dit omdat Nike als websitehouder/app-eigenaar derde partijen
technisch in staat stelt om (via code die zij bewust op haar website/in haar app plaatst)
persoonsgegevens over de websitebezoekers te verzamelen.224 Op grond van artikel
5(3) van de (door de Richtlijn Burgerrechten gewijzigde) e-Privacy richtlijn moeten
gebruikers duidelijke en begrijpelijke informatie krijgen voorafgaand aan het verlenen
van toestemming. Op grond van considerans 66 van deze richtlijn moet deze
informatie bovendien zo gebruiksvriendelijk mogelijk worden verstrekt. Omdat de
advertentienetwerken niet rechtstreeks in contact staan met de betrokkenen, is de
websitehouder aangewezen om deze informatie te verstrekken, en er samen met de
derde partij voor te zorgen dat de verwerking technisch zodanig wordt ingericht, dat

Vergelijk Artikel 29-werkgroep, WP 171, Opinie 2/2010 over online reclame op basis van
surfgedrag (‘behavioural advertising’), p. 12-13. De werkgroep schrijft: "De
verantwoordelijkheid van de uitgever [lees: websitehouder, toevoeging CBP] houdt verband met
het eerste stadium, ofwel het begin van de gegevensverwerking, namelijk de overdracht van het IPadres die plaatsvindt wanneer particulieren hun websites bezoeken. Dit is omdat uitgevers
dergelijke overdrachten vergemakkelijken en mede bepalen waarom deze plaatsvinden: om bezoekers
advertenties op maat te tonen. Uitgevers kunnen, kortom, bij dit soort acties als
medeverantwoordelijke voor gegevensverwerking worden gezien. Deze verantwoordelijkheid vereist
echter geen naleving van de meeste verplichtingen die in de richtlijnen worden vermeld."
224

de persoonsgegevens pas verwerkt worden nadat de betrokkene daarover is
geïnformeerd en daarvoor voor ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven.225
Het Hof van Justitie van de EU heeft in een recent arrest bevestigd dat eventuele
gezamenlijke verantwoordelijkheid voor bepaalde gegevensverwerkingen niets afdoet
aan de eigen verantwoordelijkheid van één van de (gezamenlijke)
verantwoordelijken.226
Gelet op het voorgaande is NEON de vestiging van Nike Inc. in Nederland in het
kader van wier activiteiten de verwerking van persoonsgegevens door middel van de
app inclusief het aanmaken van het Nike+ account plaatsvindt. Ook ten aanzien van
de gegevensverwerking door middel van tracking cookies is Nike Inc. de
verantwoordelijke, onverlet de aanwezigheid van andere gezamenlijke
verantwoordelijken voor deze gegevensverwerking.
Voorgenomen maatregel Nike
Zoals toegelicht in paragraaf 3.8 van dit rapport heeft Nike in haar Zienswijze
maatregelen aangekondigd waarmee zij deze verantwoordelijkheid nader invult. Er
komt een aanpassing van de cookie-toestemmingsvraag op de websites van Nike,
zodat bezoekers meer informatie krijgen en een actieve keuze moeten maken voor
welke soorten cookies zij toestemming geven. Nike heeft tevens aangekondigd, bij de
herziening van haar privacybeleid, meer informatie te geven over de ‘third party
tracking’ partijen.227

Gelet op het bepaalde in artikel 4, eerste lid, van de Wbp is de Wbp van toepassing op
deze verwerkingen. Uit artikel 51, eerste lid, van de Wbp volgt dat het CBP tot taak
heeft toe te zien op de verwerking van persoonsgegevens bij of krachtens de wet
bepaald. Het CBP is daarom als toezichthouder bevoegd om toezicht te houden ten

Vergelijk ook de toelichting van de Britse toezichthouder op de verwerking van
persoonsgegevens (ICO), uit 2012: "Where third party cookies are set through a website both
parties will have a responsibility for ensuring users are clearly informed about cookies and for
obtaining consent. In practice it is obviously considerably more difficult for a third party who has
no direct interface with the user to achieve this. It is also important to remember that users are
likely to address any concerns or complaints they have to the person they can identify or have the
relationship with – the company running the website. It is therefore in both parties’ interests to
work together." URL: https://ico.org.uk/media/for-organisations/documents/
1545/cookies_guidance.pdf.
226 HvJ EU van 13 mei 2014, zaak 131/12 (Google Spain SL and Google Inc vs Agencia
Española de Protección de Datos), r.o. 40: "Deze omstandigheid doet immers niet af aan het feit
dat het doel van en de middelen voor deze verwerking door deze exploitant worden vastgesteld.
Bovendien doet, gesteld al dat deze mogelijkheid voor de webredacteurs betekent dat zij samen met
deze exploitant de middelen voor deze verwerking vaststellen, deze vaststelling niets af aan de
verantwoordelijkheid van laatstgenoemde, daar artikel 2, sub d, van richtlijn 95/46 uitdrukkelijk
bepaalt dat dit doel en deze middelen „alleen of tezamen met anderen” kunnen worden vastgesteld."
227 Zienswijze Nike, bijlage 1, p. 10.
225

aanzien van de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers in Nederland van
de Nike+ Running app door Nike Inc. Uit artikel 61 van de Wbp vloeit voort dat het
CBP toezichtsbevoegdheden heeft als bedoeld in afdeling 5.2 van de Awb.

Het CBP heeft in paragraaf 3.2 van dit rapport vastgesteld en in paragraaf 3.3
samengevat dat Nike in verschillende apparatuur en systemen ten minste de volgende
combinaties van gegevens van/over betrokkenen verwerkt, als zij inloggen op hun
Nike+ account via de Running app:
























Voornaam
Achternaam
E-mailadres
Schermnaam
Wachtwoord (in gehashte vorm opgeslagen)
Geboortedatum
Postcode
Land228
Geslacht
Wel of geen ontvangst van Nike nieuwsbrieven per e-mail
Uniek User ID [vertrouwelijk]
Meeteenheid (metrisch of anders)
Lengte
Gewicht
Geslacht
Gemiddelde paslengte
Per loop: Tijdzone, Starttijd, Locatie, Afstand, Stappen, Duur, behaalde Fuelpunten, verbrande calorieën en paslengte gedurende de loop
Sportieve prestaties: het (totale) aantal (hard)loopactiviteiten en (totaal) aantal
gelopen kilometers (per dag(-deel), week, maand en jaar), de gemiddelde
prestaties per gebruiker door de tijd heen (alles, per week, maand of jaar), de
langste loop en work-out, de snelst gelopen kilometer, het hoogste aantal
verbrande calorieën en behaalde 'trophies' (het behalen van bepaalde
prestaties zoals aantal gelopen kilometers en milestones voor behaalde Fuelpunten)
Segmentindeling: op basis van leeftijdsgroep, geslacht, ervaring en loopniveau
en berekening van gemiddelden van allerlei sportieve prestaties per segment;
Vergelijking van het totaal aantal gelopen kilometers van een individuele
gebruiker met de gemiddelde prestatie van mensen van hetzelfde geslacht in
dezelfde leeftijdsgroep
IP-adres (betrokkenen die zich via de website aanmelden voor een Nike+
account)

Nike heeft verklaard dat zij ten aanzien van app-gebruikers niet het IP-adres verzamelt
en het land ook niet op andere wijze achterhaalt (bijvoorbeeld via de taalinstellingen op
het apparaat).
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(Unieke identifier in) tracking cookie van Google DoubleClick bij aanmelding
voor een Nike+ account en gegevens die via een pixel in de app bij het
aanmaken van een Nike+ account naar Google DoubleClick worden
verzonden
Gebruik van de toestemmingsvraag voor cookies bij aanmelding voor een
Nike+ account

Optionele gegevens
Daarnaast kan Nike via de app aanvullende gegevens in haar systemen verwerken, als
een gebruiker voor die opties kiest en/of van de aankoop- en contactmogelijkheden
gebruikt maakt:








Data uit hartslagmetingen
Profielfoto
Klikgedrag op de beide websites van Nike
Alle e-mailadressen uit het adresboek op de smartphone (voor kortstondige
vergelijking)
E-mailadressen van vrienden die ook een Nike+ account hebben (na de
vergelijking
Aantal vrienden (die de app ook gebruiken) en vergelijking van totaal aantal
gelopen kilometers met diezelfde prestatie van vrienden
Sociale netwerkinformatie met betrekking tot het Nike+ sociale netwerk en
netwerken van derde partijen - alleen als hardlopers ervoor kiezen om hun
Nike+ account en sociale netwerkaccounts te koppelen, bijvoorbeeld welke
runs een loper heeft gedeeld via sociale netwerken. Bij koppeling met
Facebook verzamelt Nike het Facebook ID, e-mailadres en het toegangstoken
voor Facebook, geen andere informatie uit het profiel.

Het CBP heeft in paragraaf 3.2 van dit rapport vastgesteld dat Nike de hierboven
genoemde gegevens verzamelt/genereert via (gebruik van) de Running app die is
geïnstalleerd op de smartphones van de gebruikers,, zodra de gebruikers een Nike+
account aanmaken (een voorwaarde op Android-toestellen, handig op iOS -toestellen).
Met uitzondering van de tijdelijke verzameling van de e-mailadressen uit het
adresboek op een smartphone, legt Nike bovengenoemde gegevens vast op
individueel persoonsniveau en bewaart ze (vooralsnog) gedurende onbepaalde tijd.
De gegevenscombinatie voornaam, achternaam, postcode is een persoonsgegeven. Dit
geldt ook voor het e-mailadres. Deze gegevens zijn voor Nike direct herleidbaar tot
een identificeerbare natuurlijke persoon (de gebruiker van de Running app).229 Het
unieke Nike user ID is eveneens een persoonsgegeven, omdat het door Nike
gekoppeld kan worden aan deze direct identificerende gegevens. In combinatie met
deze persoonsgegevens verwerkt Nike alle bovengenoemde (verplichte en optionele)
overige gegevens. Deze zijn daardoor ook (indirect) herleidbaar naar een individu.
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Kamerstukken II 1997/98, 25 892, nr. 3, p. 48.

Het zijn daarom (in combinatie) persoonsgegevens als bedoeld in artikel 1, onder a,
van de Wbp.
Zoals toegelicht in het wettelijk kader in dit rapport, in paragraaf 4.3, zijn
locatiegegevens persoonsgegevens van gevoelige aard, omdat het gegevens zijn die
(door de tijd heen verzameld) een indringend beeld kunnen geven van iemands
gedrag en belangstelling (waar iemand hardloopt, op welke tijdstippen, al dan niet in
gezelschap van andere gebruikers van de Running app).230
Het gebruik van de Nike+ Running app kan daarnaast een indicatie zijn voor
bijvoorbeeld de interesses, sociale achtergrond, inkomen of gezinssamenstelling van
een gebruiker. Uit de postcode kunnen bijvoorbeeld algemene welstandsgegevens
worden afgeleid. Dergelijke informatie kan worden gebruikt voor (direct) marketingen profileringsdoeleinden. Er is daarmee sprake van gegevens die betrekking
hebben op een persoon.
Het is niet doorslaggevend dat Nike heeft verklaard dat zij de meetgegevens uit de
app niet gebruikt voor direct marketing en ook niet de bedoeling heeft om de
gegevens uit de app voor dat doel te gaan gebruiken.232 Er is al sprake van een
persoonsgegeven wanneer het gegeven voor een dergelijk op de persoon gericht doel
kan worden gebruikt.233 Nike beschikt, zoals aangegeven, over contactgegevens
(waaronder het e-mailadres), locatiegegevens verzameld door het gebruik van de app
(waaruit veelal het woonadres kan worden afgeleid), gegevens over sportieve
prestaties en andere (technische) gegevens over het gebruik van de app.
Nike verzamelt, legt vast, bewaart, raadpleegt, combineert en analyseert de
persoonsgegevens die samenhangen met en voortvloeien uit het gebruik van de Nike+
Running app, inclusief het aanmaken van het Nike+ account.234 Het betreft daarmee
een verwerking van persoonsgegevens als bedoeld in artikel 1, onder b, van de Wbp.

Zoals vastgesteld in paragraaf 3.2. van dit rapport, verzamelt Nike per hardloper die
is ingelogd op het Nike+ account (mede op basis van locatiegegevens en gegevens uit
de accelerometer in de smartphone) de duur, afstand en exact gelopen route per
hardloopactiviteit, inclusief het aantal gezette stappen en behaalde Fuel-punten (door
Nike zelf berekende mate van geleverde inspanning).

Zie het wettelijk kader in dit rapport, en vergelijk Artikel 29-werkgroep, WP 185, Advies
13/2011 over geolocatiediensten op slimme mobiele apparaten, 16 mei 2011, p. 7-8.
231 Definitieve bevindingen Onderzoek CBP naar de verzameling van Wifi-gegevens met
Street View auto’s door Google van 7 december 2010, p. 35 (z2010-00582). URL:
http://www.cbpweb.nl/Pages/pv_20110913_google.aspx.
232 Zienswijze Nike, bijlage 2, p. 9.
233 Kamerstukken II 1997/98, 25 892, nr. 3, p. 47.
234 Idem, p. 50-51.
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Nike berekent op basis van de lengte, gewicht en geslacht een gemiddelde paslengte,
houdt per hardloopactiviteit de paslengte bij, en berekent het aantal verbrande
calorieën per (hard)loopactiviteit.235 Nike bewaart deze gegevens in beginsel voor
onbepaalde tijd in een database met daarin deze (en andere) gegevens van alle
gebruikers.
Nike registreert daarnaast per hardloper het (totale) aantal (hard)loopactiviteiten en
(totaal) aantal gelopen kilometers (per dag(-deel), week, maand en jaar).236 Nike
berekent tevens (in werkgeheugen) periodiek de gemiddelde prestaties per gebruiker
door de tijd heen (alles, per week, maand of jaar), de langste loop en work-out, de
snelst gelopen kilometer, het hoogste aantal verbrande calorieën en behaalde 'trophies'
(het behalen van bepaalde prestaties zoals aantal gelopen kilometers en milestones
voor behaalde Fuel-punten).237
Het gaat hierbij niet om eenmalige metingen per hardloopactiviteit, maar om een
overzicht van alle geregistreerde en berekende gegevens sinds de loper de app in
gebruik heeft genomen. Hiermee heeft Nike inzage in de sportieve prestaties van
betrokkenen door de tijd heen. Daarom betreft dit een verwerking van gegevens
betreffende de gezondheid als bedoeld in artikel 16 van de Wbp.
Nike schrijft in haar Zienswijze dat zij geen inzage krijgt in de sportieve prestaties
van gebruikers door de tijd heen, inclusief hoeveel en hoe vaak gebruikers sporten, of
hun conditie vooruit- of achteruitgaat, en hoe dit zich verhoudt tot vergelijkbare
mensen. Elke analyse wordt gedaan op geaggregeerd niveau en biedt geen inzicht in
individuele gebruikers, volgens Nike.
Het CBP reageert hierop als volgt. Nike kan uit de bij haar beschikbare gegevens per
gebruiker in ieder geval afleiden of een gebruiker sportief is (frequent hardloopt).
Nike kan van elke betrokkene zien hoe vaak, hoe lang en hoe intensief hij of zij
hardloopt (frequentie, duur en intensiteit, gemeten via Fuel-punten). Nike kan ook
conclusies trekken of de gebruiker progressie boekt, door bijvoorbeeld dezelfde
afstand, met vergelijkbare paslengte, in kortere tijd af te leggen, al dan niet gerelateerd
aan de behaalde Fuel-punten. Hieruit kan Nike afleiden of de conditie van
betrokkenen vooruit- of achteruit gaat.
Uit wetenschappelijk medisch onderzoek blijkt dat er een directe relatie bestaat tussen
(regelmatig) sporten en (toename van de) levensverwachting en afname van het risico
op hart- en vaatziekten.

Brief van Nike van 3 februari 2015, p. 5-6 en exhibit 3 met scriptvoorbeelden.
Screenshots van het overzicht van gegevens in het Nike+ account van een bestaande
gebruiker van de Running app. URL's: https://securenikeplus.nike.com/plus/profile/[naam gebruiker] en
https://secure-nikeplus.nike.com/plus/activity/running/[naam gebruiker]/year/2014
(forensisch vastgelegd door het CBP op 8 september 2015).
237 Idem.
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Het Nederlands Instituut voor Sport & Bewegen (NISB) omschrijft dit als volgt:
Regelmatige lichamelijke activiteit bevordert de kwaliteit van leven en kent diverse
gezondheidsvoordelen (US DHHS, 1996; PAGAC, 2008238). Matig intensieve lichamelijke
activiteit, zoals fietsen of stevig wandelen, heeft al een gunstig effect op de gezondheid, mits
deze regelmatig wordt verricht. Het kan direct of indirect het risico verlagen op het ontstaan
van ziekten. Intensieve lichamelijke activiteit, zoals hardlopen, voetballen en tennis, bevordert
bovendien de conditie van hart en longen, ofwel de cardiorespiratoire fitheid (Wendel-Vos,
2012239).240
Wendel-Vos (de laatst genoemde bron in het citaat hierboven) is werkzaam voor het
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De auteur beschrijft dat
regelmatig voldoende beweging direct het risico verlaagt op de volgende ziekten:
- beroerte
- borstkanker
- coronaire hartziekten, o.a. acuut myocard infarct
- depressie
- diabetes mellitus type 2
- dikkedarmkanker
- osteoporose
- valincidenten bij ouderen241
De Amerikaanse gezondheidsraad (Office of Disease Prevention and Health
Promotion) omschrijft de gezondheidseffecten van regelmatig sporten als volgt:
The Health Benefits of Physical Activity—Major Research Findings
 Regular physical activity reduces the risk of many adverse health outcomes.
 Some physical activity is better than none.
 For most health outcomes, additional benefits occur as the amount of physical activity
increases through higher intensity, greater frequency, and/or longer duration.
 Most health benefits occur with at least 150 minutes a week of moderate-intensity
physical activity, such as brisk walking. Additional benefits occur with more physical
activity.

U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and
Prevention, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion,
Physical activity and health : a report of the surgeon general, 1996, URL:
http://www.cdc.gov/nccdphp/sgr/pdf/sgrfull.pdf en Department of Health and Human
Services, Physical activity guidelines advisory committee report, 2008, URL:
http://www.health.gov/paguidelines/Report/pdf/CommitteeReport.pdf.
239 Wendel-Vos, RIVM, Volksgezondheid Toekomst Verkenning, Nationaal Kompas
Volksgezondheid, 3 juni 2014, URL: , URL:
http://www.nationaalkompas.nl/gezondheidsdeterminanten/leefstijl/ lichamelijkeactiviteit/wat-zijn-de-mogelijke-gezondheidsgevolgen-van-lichamelijke-activiteit/.
240 Nationaal Instituut voor Sport & Beweging, Effecten van bewegen, URL:
http://www.nisb.nl/weten/feiten_cijfers_trends-ontwikkelingen/effecten-vanbewegen.html.
241 Idem.
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Both aerobic (endurance) and muscle-strengthening (resistance) physical activity are
beneficial.
Health benefits occur for children and adolescents, young and middle-aged adults,
older adults, and those in every studied racial and ethnic group. (...)242

Uit Australisch onderzoek blijkt dat regelmatig sporten een onafhankelijke rol speelt
in het voorspellen en voorkomen van sterfte door hart- en vaatziekten, als alle gewone
risicofactoren en overgewicht zijn uitgesloten.243 Er zijn ook veel specifieke
onderzoeken gedaan, over een lange tijdsperiode, naar de gezondheidseffecten van
hardlopen. Uit de Copenhagen City Heart Study blijkt bijvoorbeeld dat er een directe
relatie bestaat tussen hardlopen en (toename van de) levensverwachting.244
Het (door de tijd heen) meten en vastleggen van activiteiten van mensen waarmee ze
hun levensverwachting direct (positief of negatief) beïnvloeden, dient daarom als een
verwerking van gezondheidsgegevens te worden gekwalificeerd. Omdat Nike de
gegevens over de hardloopactiviteiten door de tijd heen registreert, en daaraan
conclusies kan verbinden over een eventueel toegenomen levensverwachting,
verwerkt Nike via de Running app gezondheidsgegevens.
Zoals beschreven in paragraaf 3.2 van dit rapport deelt Nike alle gebruikers
wereldwijd in in segmenten ('communities'). Daartoe selecteert Nike gebruikers aan de
hand van de unieke user ID's en op basis van geslacht, leeftijdsgroep, ervaring of
hardloopniveau. Nike berekent vervolgens per segment de gemiddelde sportieve
prestaties, dat wil zeggen: behaalde Fuel-punten, paslengte, aantal stappen, aantal
hardloopactiviteiten (per dag, week, maand en jaar), duur, verbrande calorieën en
totaal aantal gelopen kilometers voor die categorie (afstand).245 Het feit dat het
resultaat een gemiddelde is, laat onverlet dat Nike de analyse uitvoert op de gegevens
van identificeerbare betrokkenen (user ID's met alle geregistreerde en door Nike
berekende gegevens). Daarom betreffen deze berekeningen een (aparte) verwerking
van de persoonsgegevens (waaronder gezondheidsgegevens) van de gebruikers van
de app.

US Office of Disease Prevention and Health Promotion, Physical Activity Guidelines
(2008), URL: http://health.gov/paguidelines/guidelines/chapter2.aspx.
243 S. S. Dhaliwal,T.A. Welborn, P.A. Howat, 'Recreational Physical Activity as an
Independent Predictor of Multivariable Cardiovascular Disease Risk', 26 december 2013,
in: PLoS One. 2013; 8(12): e83435.
244 P. Schnohr, H. Scharling, J.S. Jensen, 'Intensity versus duration of walking, impact on
mortality: the Copenhagen City Heart Study' in: European Journal of Cardiovascular
Prevention Rehabilitation 2007;14:72–8, P. Schnohr, J.L. Marott, P. Lange, G.B. Jensen,
'Longevity in male and female joggers: the Copenhagen City Heart Study' in: American
Journal of Epidemiology 2013;177:683–9 en P. Schnohr, J.H. O’Keefe, J. L. Marott, P. Lange,
G.B. Jensen, 'Dose of Jogging and Long-Term Mortality, The Copenhagen City Heart
Study', in: Journal of the American College of Cardiology, februari 2015, URL:
http://content.onlinejacc.org/article.aspx?articleID=2108914.
245 Daarnaast berekent Nike ook het aantal vrienden per segment. Zie paragraaf 3.2 van dit
rapport.
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Nike maakt ook minstens één vergelijking van de individuele sportieve prestaties van
een gebruiker met een berekend wereldwijde gemiddelde van een vergelijkbare groep
mensen. Het CBP heeft vastgesteld in paragraaf 3.2 van dit rapport dat Nike een
vergelijking aanbiedt van het totaal aantal gelopen kilometers van die gebruiker met
de prestaties van een segment personen in dezelfde leeftijdscategorie, van hetzelfde
geslacht (zie Afbeelding 5). Uit deze vergelijking wordt duidelijk of een betrokkene
(veel) beter of slechter presteert dan zijn of haar leeftijdsgenoten van hetzelfde
geslacht. Daarnaast vergelijkt Nike, indien een gebruiker vrienden heeft geselecteerd,
het totaal aantal gelopen kilometers met diezelfde prestatie van vrienden (zie
Afbeelding 6 in dit rapport). Dit betreft allebei individuele beoordelingen van de
sportieve prestaties (totaal aantal gelopen kilometers) van een betrokkene, in relatie
tot de prestaties van vergelijkbare hardlopers of vrienden.
Nike is technisch in staat om, op basis van dezelfde werkwijze, ook andere
vergelijkingen aan te bieden, ten aanzien van bijvoorbeeld behaalde Fuel-punten,
verbrande calorieën of paslengte. Het feit dat Nike deze andere vergelijkingen (op dit
moment) niet aanbiedt aan betrokkenen via het Nike+ account, laat onverlet dat Nike
technisch in staat is om deze vergelijkingen per individuele gebruiker te maken. Uit
deze vergelijkingen kan Nike afleiden hoe de conditie van individuele betrokkenen
zich verhoudt tot vergelijkbare groepen mensen. Nike verwerkt daarom via de app
(nadat een betrokkene een Nike+ account heeft aangemaakt) ook via de berekening
van gemiddelde sportieve prestaties, en via de vergelijkingen, gegevens betreffende
de gezondheid van betrokkenen, als bedoeld in artikel 16 van de Wbp.
Nike bestrijdt in haar Zienswijze dat de gegevens die zij via de app (in combinatie
met het Nike+ account) verwerkt, kwalificeren als gezondheidsgegevens. Volgens
Nike maakt het CBP gebruik van een nieuwe wetsuitleg ten aanzien van het begrip
gezondheidsgegevens. Ten tijde van het onderzoek was de wetsuitleg niet duidelijk,
volgens Nike. Pas in februari 2015 heeft de Artikel 29-werkgroep in een brief aan de
Europese Commissie een aantal criteria gegeven om te beoordelen wanneer gegevens
die worden verwerkt door lifestyle en fitness apps moeten worden beschouwd als
gegevens betreffende iemands gezondheid. Er was daarom, toen Nike de app
ontwikkelde, geen gevestigd referentiekader. Nike schrijft ook dat er geen eerdere
rapporten van toezichthouders of gerechtelijke uitspraken beschikbaar waren over dit
onderwerp. Het CBP handelt daarom in strijd met de algemene beginselen van
behoorlijk bestuur door met terugwerkende kracht overtredingen aan Nike toe te
schrijven op basis van nieuwe wetsuitleg.247
Het CBP reageert daarop als volgt. Er is geen sprake van een nieuwe wetsuitleg door
het CBP, maar van een concrete toepassing van het wettelijk kader op een relatief
Nike biedt wel een vergelijking aan met behaalde Fuel-punten van vrienden als de
gebruiker van de hardloopapp ook een Nike Fuel-band gebruikt. Zie de toelichting van
Nike op de URL: https://secure-nikeplus.nike.com/plus/what_is_fuel/. Nike schrijft: "Play
With Friends. NikeFuel is calculated the same way for everyone no matter your age, gender or sport
of choice. Share with friends to see how you stack up."
247 Zienswijze Nike van 2 september 2015, p. 2-3 (Nederlandse tekst).
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nieuwe situatie, namelijk de verwerking van gezondheidsgegevens door fitness en
lifestyle apps. Zoals toegelicht in het wettelijk kader, in paragraaf 4.3 van dit rapport,
moet het begrip 'gezondheid' ruim worden opgevat. "Het omvat niet alleen de gegevens
die in het kader van een medisch onderzoek of een medische behandeling door een arts worden
verwerkt, maar alle gegevens die de geestelijke of lichamelijke gezondheid van een persoon
betreffen."
Het feit dat de Artikel 29-werkgroep gedurende het onderzoek door het CBP een brief
aan de Europese Commissie heeft gestuurd met criteria om te bepalen wanneer er
sprake is van de verwerking van gezondheidsgegevens door apps en slimme
apparaten, betekent niet dat er geen wettelijk kader was waaraan Nike kon toetsen of
sprake was van gezondheidsgegevens.
Dit blijkt ook uit het feit dat Nike in haar eigen melding van de gegevensverwerking
van 20 augustus 2013 bij het CBP al had aangegeven dat er sprake is van een
verwerking van gezondheidsgegevens. Nike schrijft in haar melding over de gegevens
die zij via de app verwerkt: "4. Sportprestaties die de gebruiker m.b.v. een Nike app vastlegt
(gezondheid). 5. Gewicht en lengte die de gebruiker m.b.v. een Nike app invoert (gezondheid)."
Ten tijde van de melding bij het CBP, ruim twee jaar geleden, had Nike zelf, op grond
van het bestaande wettelijk kader, al beoordeeld dat zij gezondheidsgegevens
verwerkte via de app. Ook in haar brief van 15 januari 2015 stelde Nike zich nog
expliciet op het standpunt dat lengte, gewicht en hartslag gezondheidsgegevens zijn,
en dat Nike deze gegevens daarom verzamelt in overeenstemming met de vereisten
die gelden voor het verwerken van speciale categorieën persoonsgegevens.
Het begrip 'gezondheidsgegevens' is veel breder dan het begrip 'medische gegevens'.
Het gaat ook niet alleen om gegevens waaruit blijkt dat iemand een slechte
gezondheid heeft.
De Artikel 29-werkgroep geeft in haar recente brief aan de Europese Commissie over
gezondheidsgegevens in apps voorbeelden wanneer de meetgegevens die een app
verzamelt, in combinatie met elkaar, en zeker door de tijd heen, leiden tot een
verwerking van gezondheidsgegevens. "For example, there are many apps available that
enable users to register their weight and height, in order to calculate their body mass index.
When the data are combined with a step counter, the data controller may use these data to infer
whether the person has a sedentary way of life or not. Combining these data, the data controller
may qualify some users as part of a population with increased health risks."249
De werkgroep licht ook toe: "Clearly, these types of data processing deserve significant
attention. If data are health data, but mistakenly treated as 'ordinary' personal data, there is a
risk that the high level of protection deemed necessary by the European legislator is
undermined."250

Kamerstukken II 1997/98, 25 892, nr. 3, p. 109.
Brief van 5 februari 2015 van de Artikel 29-werkgroep aan de Europese Commissie, DG
Connect, over mHealth, met annex: 'health data in apps and devices'.
250 Idem.
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De Artikel 29-werkgroep licht in haar brief toe wat zij bedoelt met de mogelijkheid om
gezondheidsgegevens af te leiden uit informatie uit fitness apps ("to infer knowledge
about that persons health"). Het gaat om de mogelijkheid/het risico dat de meetgegevens
gebruikt kunnen worden om conclusies te trekken ten aanzien van de gezondheid of
gezondheidsrisico's van een persoon. Deze risico´s zijn bij Nike aanwezig, ook omdat
Nike de gedetailleerde gemeten en berekende gegevens (zoals paslengte, verbrande
calorieën en Fuel-punten) in beginsel gedurende onbepaalde tijd bewaart, zolang de
gebruiker de gegevens niet actief verwijdert. Ook in het licht van deze lange
bewaartermijn is er sprake van een verwerking van gezondheidsgegevens, omdat
Nike op basis van deze gegevens inzage heeft in de sportieve prestaties van
betrokkenen door de tijd heen. Hieruit kan Nike afleiden of de conditie van een
individuele betrokkene er, door de tijd heen, op voor- of achteruitgaat. Omdat Nike
ook de gemiddelde wereldwijde sportieve prestaties berekent van vergelijkbare
groepen hardlopers, en Nike technisch in staat is om ook andere vergelijkingen aan te
bieden dan alleen het totaal aantal gelopen kilometers, kan Nike uit de bij haar
beschikbare gegevens opmaken of een betrokkene significant beter of slechter
presteert dan zijn of haar leeftijdsgenoten van hetzelfde geslacht. Nike kan hieraan
conclusies verbinden over de gezondheid van individuele betrokkenen. Nike
verwerkt daarom via de app (in combinatie met het Nike+ account) gegevens
betreffende de gezondheid van gebruikers van de app, als bedoeld in artikel 16 van de
Wbp.
Nike heeft het opgeven van lengte en gewicht optioneel gemaakt in nieuwe versies
van de Running app, vanaf de versie van 10 juni 2015 voor Android en vanaf 24
augustus 2015 voor iOS.251 Het CBP heeft op 15 september 2015 (in nieuwere versies
van de app252) vastgesteld dat het opgeven van lengte en gewicht inderdaad optioneel
is. Dit laat echter de doorlopende verwerking onverlet van gezondheidsgegevens van
alle bestaande gebruikers van de app. Daarom verandert deze maatregel (nog) niets
aan de beoordeling van het CBP dat Nike via de app (in combinatie met het Nike+
account), gezondheidsgegevens verwerkt.
Het verwerken van gezondheidsgegevens brengt risico's mee, inclusief het risico van
ongelijke behandeling op basis van iemands vermeende of feitelijke
gezondheidstoestand. Daarom is het verwerken van gezondheidsgegevens in beginsel
verboden, tenzij een van de uitzonderingen uit de artikelen 17 tot en met 23 van de
Wbp van toepassing is. Zie hierover verder paragraaf 5.4 van dit rapport.

Het CBP heeft tijdens het onderzoek via beide websites van Nike een permanent
cookie met unieke identifier aangetroffen van Google DoubleClick, voordat een

Zienswijze Nike, Bijlage 1, p. 4.
Het CBP heeft op 15 september 2015 nieuwe accounts aangemaakt in de Running app
voor iOS met versie 4.8.2, bijgewerkt op 14 september 2015 en voor Android met versie
1.7.3, bijgewerkt op 17 augustus 2015.
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bezoeker werd geïnformeerd of toestemming kon geven.253 Nike schrijft in haar
Zienswijze dat deze fout op 18 juni 2015 is verholpen op de nike.com website. 254 Het
CBP heeft op 2 november 2015 vastgesteld dat dit probleem ook is verholpen op de
nikeplus.nike.com website.
Nike heeft tevens de technische implementatiefout verholpen waardoor in beide appversies bij het aanmaken van een nieuw Nike+ account informatie werd verzonden
naar Google DoubleClick, voordat een gebruiker daarvoor toestemming had verleend.
Hiermee heeft Nike de resterende overtredingen ten aanzien van de Doubleclick
tracking cookies beëindigd, zowel via de nikeplus.nike.com website, als via het
aanmaken van een Nike+ account via de app (in beide app-versies). Dit betrof een
vorm van terbeschikkingstelling van de gegevens aan de derde partij, en daarom een
verwerking van persoonsgegevens, als bedoeld in artikel 1, onder b, van de Wbp.
In eerder onderzoek heeft het CBP beoordeeld dat dit een tracking cookie betreft,
waarop het rechtsvermoeden uit artikel 11.7a van de Tw van toepassing is.255 Het
betreffende cookie (en de unieke identifiers in de informatie die via de pixel naar
DoubleClick worden verzonden) werd niet alleen via de Nike websites geplaatst en/of
uitgelezen (en via het aanmaken van een account in de app)maar via alle websites en
apps waarop Google DoubleClick gegevens plaatst en/of uitleest (de bedoelde
verschillende diensten van de informatiemaatschappij). Daarnaast geldt, zoals toegelicht in
het wettelijk kader in paragraaf 4.3 van dit rapport, dat identificatie ook kan
plaatsvinden zonder dat de naam van de persoon wordt achterhaald. Vereist is slechts
dat de gegevens ervoor zorgen dat een bepaald persoon kan worden onderscheiden
van anderen (singling out).256 Omdat gegevens over het websitebezoek door Google
gekoppeld worden aan een uniek nummer (bijvoorbeeld in de vorm van een unieke
cookie-identifier) kunnen de bezoekers met toepassing van het principe van ‘singling
out’ geïndividualiseerd benaderd en behandeld worden.

Het CBP heeft geen onderzoek gedaan naar het plaatsen en uitlezen van tracking
cookies via de Nike websites nadat een gebruiker toestemming heeft verleend via de
websites, maar voor zover daarbij tracking cookies worden geplaatst of uitgelezen, is
daarbij in beginsel eveneens sprake van de verwerking van persoonsgegevens waarvoor
Nike gezamenlijk verantwoordelijke is met deze derde partijen.
254 Zienswijze Nike, Bijlage 1, p. 3.
255 Onderzoek CBP naar het combineren van persoonsgegevens door Google, Openbare
versie rapport definitieve bevindingen, November 2013, z2013-00194, p. 48-49. Deze
beoordeling is niet gewijzigd door de aangepaste formulering van het betreffende
wetsartikel (11.7a, vierde lid van de Tw): Google heeft met de DoubleClick cookies tot doel
om gegevens over het gebruik van verschillende diensten van de informatiemaatschappij
door de gebruiker of de abonnee te verzamelen, combineren of analyseren zodat de
betrokken gebruiker of abonnee anders behandeld kan worden (om hem of haar
gepersonaliseerde advertenties te tonen).
256 Zie ook: Artikel 29-werkgroep, WP 136, Advies 4/2007 over het begrip
persoonsgegeven, p. 14-15.
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Het CBP heeft in paragraaf 3.5 van dit rapport vastgesteld dat Nike betrokkenen via
twee privacy policies informeert over de verwerking van persoonsgegevens via de
app. Daarnaast verstrekt Nike informatie via haar melding bij het CBP, via de app zelf
en hebben bezoekers van de Nike websites bij het aanmaken van het account toegang
tot het algemene privacybeleid van Nike.

In het app-privacybeleid omschrijft Nike de persoonsgegevens die zij via de app
verzamelt. In deze opsomming ontbreekt informatie over het verzamelen van
geslacht, lengte en gewicht en het berekenen door Nike op basis hiervan van de
gemiddelde paslengte en de verbrande calorieën. Uit de informatie op het scherm, dat
lengte en gewicht worden gevraagd om de meest accurate hardloopactiviteiten te
kunnen leveren, kunnen betrokkenen niet opmaken welke nieuwe persoonsgegevens
Nike genereert op basis van deze gegevens (paslengte en calorieën). Ook de
aanvullende toelichting op het scherm in de iOS-versie van de app is nog te summier,
omdat een gemiddelde gebruiker uit de toelichting op de gevraagde lengte (beter
berekenen van de afstand), niet kan opmaken dat Nike continu tijdens elke loop de
paslengte berekent en bewaart, mede op basis van de accelerometer gegevens uit de
smartphone.
Nike noemt weliswaar in het privacybeleid dat zij 'gegevens over activiteiten en
prestaties' verzamelt via de app, maar er ontbreekt een toelichting dat het hierbij gaat
om een overzicht van iemands sportieve prestaties door de tijd heen, inclusief
berekeningen van gemiddelde en beste prestaties, verbrande calorieën, gemeten
paslengte en behaalde Fuel-punten. Het CBP heeft in paragraaf 5.2 van dit rapport
beoordeeld dat Nike via deze gegevens bijzondere persoonsgegevens verwerkt. Nike
hoort betrokkenen op grond van de artikelen 33 en 34 van de Wbp expliciet te
informeren dat tot de soorten persoonsgegevens die zij via de app verwerkt, ook
gezondheidsgegevens behoren.
Ook in het algemene privacybeleid wordt niet toegelicht dat Nike
gezondheidsgegevens verwerkt en voor welke doeleinden zij deze gegevens verwerkt.
Dit is een omissie. Nike heeft het begrip 'gezondheidsgegevens' weliswaar
opgenomen in de melding bij het CBP, maar Nike mag er niet van uitgaan dat
betrokkenen dit register als primaire informatiebron zullen gebruiken.
Nike onthoudt betrokkenen hierdoor essentiële informatie over de aard van de
gegevensverwerking (inclusief informatie over de grondslagen en waarborgen die zij
toepast bij de verwerking van gezondheidsgegevens). In het licht van het wettelijk
verbod om deze gegevens te verwerken, betreft dit essentiële informatie over de
soorten persoonsgegevens en de doeleinden van de gegevensverwerking. Deze
informatie dient ook in het (beknopte) app-privacybeleid te worden opgenomen, om
betrokkenen in staat te stellen om te volgen hoe gegevens over hen worden verwerkt
en bepaalde vormen van verwerking of onrechtmatig gedrag van de
verantwoordelijke in rechte aan te vechten. Deze informatie is te meer relevant omdat
in de nieuwe appversie van maart 2015 meer koppelingsmogelijkheden zijn

ingebouwd met slimme apparatuur van derde partijen zoals hartslagmeters en
fitnessapparatuur.
In haar Zienswijze bestrijdt Nike dat zij op grond van artikel 33 van de Wbp verplicht
zou zijn om een limitatieve opsomming te geven van alle categorieën van verwerkte
persoonsgegevens. Volgens Nike moet zij alleen aanvullende informatie geven
wanneer dat gelet op de aard van de gegevens, de omstandigheden waaronder ze
worden verkregen of het gebruik dat ervan wordt gemaakt, noodzakelijk is. De
gebruiker vult zijn of haar lengte, gewicht en geslacht in, en kiest er zelf voor om de
hardloopactiviteiten via de app vast te leggen. Er is geen reden om informatie te
verstrekken indien de gebruiker daarvan reeds op de hoogte is. Nike stelt daarom dat
zij geen nadere informatie hoefde te geven op grond van artikel 33 van de Wbp,
omdat de gegevens alleen worden gebruikt om de verbrande calorieën te meten en de
afstand vast te leggen voor iedere hardloopactiviteit. Omdat deze
gegevensverwerkingen noodzakelijk zijn om de app aan te kunnen bieden, en omdat
er geen groot inherent risico voor de privacyrechten van betrokkenen is, volstond deze
informatie.257
Het CBP reageert hierop als volgt. Een verantwoordelijke moet op grond van artikel
33, derde lid, en artikel 34, derde lid, van de Wbp, nadere informatie aan de
betrokkene verstrekken, wanneer dat gelet op de aard van de gegevens , de
omstandigheden waaronder zij worden verkregen, of het gebruik dat ervan wordt
gemaakt, nodig is om tegenover de betrokkene een behoorlijke en zorgvuldige
verwerking te waarborgen.
Ten aanzien van de aard van de gegevens onderstreept het CBP dat Nike bijzondere
persoonsgegevens verwerkt, namelijk gezondheidsgegevens, en overige gegevens van
gevoelige aard, zoals de locatie van de betrokkenen. Omdat Nike het gebruik van de
locatie en gezondheidsgegevens onvoldoende afbakent of toelicht, kan een
gemiddelde internetgebruiker de aard en omvang van de gegevensverwerking niet
bepalen.
Ten aanzien van de omstandigheden waaronder de gegevens worden verkregen,
verkrijgt Nike de persoonsgegevens deels op indirecte wijze van betrokkenen (de
meetgegevens uit de smartphones). Betrokkenen worden via de appstore (Android) en
via systeemvragen in het besturingssysteem (iOS) weliswaar geïnformeerd over het
feit dat de app toegang wil tot andere de locatiegegevens, het adresboek, de agenda en
foto's, maar de informatie hierover is niet gerelateerd aan de doeleinden waarvoor
Nike deze gegevens verwerkt. De informatie is bovendien onvoldoende specifiek met
betrekking tot de (soorten) gegevens die Nike (aan de hand hiervan) verwerkt,
waaronder sportieve prestaties (gezondheidsgegevens).
Ten aanzien van de informatie die Nike rechtstreeks van betrokkenen verkrijgt, zoals
geslacht, lengte en gewicht, is de toelichting op het scherm om "the most accurate run
results" te leveren, eveneens onvoldoende specifiek. Het feit dat een betrokkene
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Zienswijze Nike van 2 september 2015, p. 5.

vrijwillig de app gebruikt, en zelf bepaalde gegevens invoert over lengte, gewicht en
geslacht, laat onverlet dat pas van toestemming sprake kan zijn als de gebruiker eerst
is geïnformeerd welke gegevens voor welke doelen worden verwerkt.
Een betrokkene kan uit de informatie op het scherm niet opmaken dat Nike op grond
van deze gegevens (en overige meetgegevens uit de app) het aantal verbrande
calorieën en de paslengte berekent, en bewaart, en daarmee gezondheidsgegevens van
de betrokkene verwerkt. Ook de aanvullende informatie in de iOS-versie van de app,
dat lengte wordt verwerkt om beter afstanden te kunnen berekenen, en gewicht om
beter de verbrande calorieën te kunnen berekenen, schiet in dat opzicht tekort, omdat
informatie ontbreekt over de berekende paslengte, en andere sportieve prestaties. In
de nieuwste Android-versie van de app ontbreekt (nog) een nadere toelichting.
Betrokkenen kunnen uit de schermvoorbeelden in de appstores en bij eerste
ingebruikname van de app (zie de afbeeldingen 7 en 8 in dit rapport) weliswaar
opmaken dat de app totaal en gemiddeld aantal Fuel-punten gaat bijhouden,
gemiddeld afgelegde afstand, gemiddelde paslengte en totaal aantal kilometers en
runs, maar het is niet of onvoldoende duidelijk dat Nike deze gegevens gaat
verzamelen en bewaren, zodra een betrokkene een Nike+ account aanmaakt.
Nike dient betrokkenen daarom nader te informeren over de soorten
persoonsgegevens die zij zowel rechtstreeks van betrokkenen, als via de smartphones
verzamelt en verwerkt.
Nike informeert betrokkenen via haar app-privacybeleid dat zij identificatiegegevens
van en andere informatie over de mobiele toestellen verzamelt. Uit deze omschrijving
kunnen betrokkenen echter niet opmaken welke gegevens Nike van de smartphone
verzamelt.
Het app-privacybeleid bevat geen overzicht van de machtigingen die de app op de
smartphone vraagt, of uitwerking van de gegevens die Nike via deze
toestemmingsvragen daadwerkelijk verzamelt. Het CBP heeft in de paragrafen
3.2.1.1 en 3.2.1.2 van dit rapport vastgesteld dat via de appstore/via het
besturingssysteem om brede toegang wordt gevraagd tot gegevens in de
smartphone, zoals gegevens in het adresboek, agenda, locatiegegevens, toegang tot
foto's, call state en netwerkcommunicatie. Betrokkenen krijgen geen informatie van
Nike zelf, niet op het scherm en niet in het privacybeleid, over de
persoonsgegevens die de app werkelijk verzamelt.
Nike schreef in reactie op een vraag van het CBP hierover dat een dergelijk overzicht
niet behulpzaam zou zijn voor mobiele gebruikers, omdat het maken en voortdurend
bijhouden van een correcte en gedetailleerde lijst van alle door een app verzamelde gegevens of
van alle gegevens waartoe toegang is verkregen voor elk app die Nike aanbiedt extreem
belastend en omvangrijk zijn en daarom van zeer beperkt praktisch nut voor de betrokkene."258
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Aanvullende inlichtingen van Nike van 3 februari 2015, p. 12.

Bovendien zou er volgens Nike geen wettelijke verplichting zijn om een dergelijk
overzicht aan te bieden.
Dit is niet juist. Op grond van artikel 34, derde lid, van de Wbp dient Nike
betrokkenen te informeren over de soorten persoonsgegevens die zij op indirecte wijze
van betrokkenen verzamelt en (feitelijk) verwerkt. Betrokkenen hebben een reëel
belang bij nadere informatie van Nike op dit punt, juist omdat de besturingssystemen
toegang bieden tot persoonsgegevens van gevoelige aard op de smartphones, zoals
locatiegegevens, adresboek, agenda en/of foto's, en de machtigingsvragen breed zijn
geformuleerd.
Omdat Nike via de machtigingen in de appstore/in het besturingssysteem in
beginsel toegang krijgt tot alle persoonsgegevens op de smartphone in elke
gevraagde categorie, maar in werkelijkheid maar een beperkt deel van de gegevens
verwerkt, dient Nike, in relatie tot de functionaliteit van de app, betrokkenen ook
te informeren welke gegevens zij niet verwerkt. Zonder die nadere informatie
worden betrokkenen onvoldoende in staat gesteld om te kunnen beoordelen of zij
akkoord gaan met de gegevensverwerking, of niet.
Dit geldt bijvoorbeeld voor de toegang tot het adresboek; Nike moet (ook om
rechtsgeldige specifieke toestemming te verkrijgen) toelichten dat zij de gegevens
uit het adresboek alleen voor een compare and forget gebruikt. Daarnaast moet Nike
betrokkenen ook de nadere informatie verstrekken dat (en voor welk doeleinde) zij
de meetgegevens van de accelerometer gebruikt, omdat daarvoor geen aparte
machtigingsvraag wordt gesteld door de appstore (Android) of in het
besturingssysteem (iOS).
Het gebrek aan nadere informatie is in strijd met het transparantiebeginsel uit de Wbp
en het in artikel 6 van de Wbp neergelegde beginsel van ‘fair processing’. Dit heeft tot
gevolg dat overtreding van de informatieplicht zal leiden tot onrechtmatige
verwerking(en).259 De artikelen 33 en 34 van de Wbp gaan er vanuit dat er geen
onderzoeksplicht van de betrokkene is. De hieraan ten grondslag liggende gedachte is die
van een ongelijkwaardigheid van partijen.260 Uit de wetsgeschiedenis blijkt dit ook geldt in
de situatie dat een betrokkene de verantwoordelijke zelf benadert.
“Indien een betrokkene een verantwoordelijke zelf benadert, zal deze weliswaar veelal reeds op
de hoogte zijn van diens oogmerken en identiteit. Dat laat onverlet dat de verantwoordelijke het
concrete doel en eventueel aanvullende informatie aan de betrokkene moet verstrekken, en
indien er twijfel over bestaat, tevens zijn identiteit."261
Van een gemiddelde gebruiker van een smartphone kan niet verwacht worden dat hij
het gegevensverkeer van de app met speciale software onderzoekt, om te achterhalen
welke persoonsgegevens Nike feitelijk verzamelt. Bovendien vinden bepaalde
Kamerstukken II 1997/98, 25 892, nr. 3, p. 149.
Kamerstukken II 1997/98, 25 892, nr. 3, p. 150.
261 Idem, p. 151.
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(verdere) verwerkingen uitsluitend plaats in de systemen van Nike, en onttrekken
zich daarmee in hun geheel aan het zicht van de betrokkenen.
Nike moet daarom een overzicht bieden van de (soorten) persoonsgegevens die zij
direct (via het aanmeldingsformulier) en indirect (meetgegevens via de smartphone)
van betrokkenen verzamelt en verwerkt, en dit relateren aan haar verschillende
(specifieke) verwerkingsdoeleinden.
Zoals toegelicht door de Artikel 29-werkgroep in haar Guidelines (zoals aangehaald in
paragraaf 4.5 van dit rapport) over naleving van onder andere de informatieplicht
dient een privacybeleid een uitputtend overzicht te bevatten van de soorten
persoonsgegevens die een verantwoordelijke verwerkt. Nike dient betrokkenen
daarom volledig te informeren welke persoonsgegevens zij (feitelijk) via de
smartphones verzamelt. Dit betreft in ieder geval het gebruik van de e-mailadressen
uit het adresboek (inclusief de toegepaste compare and forget methode), toegang tot de
(eigen Nike-) agenda, het feit dat de app alleen locatiegegevens verzamelt gedurende
hardloopactiviteiten, toegang tot foto's, toegang tot de call state en het gebruik van de
accelerometer uit de smartphone. Het vergt van Nike geen onevenredige inspanning
om betrokkenen hierover te informeren via bijvoorbeeld een screenshot van de
gevraagde machtigingen in de appstore, in combinatie met een toelichting in het
privacybeleid.

De beide privacy policies (in combinatie met de melding) geven weer voor welke
doeleinden Nike de via de app verzamelde gegevens verwerkt, maar de opsomming is
nog onvolledig. In beide privacy teksten ontbreekt een omschrijving van de drie
doeleinden waarvoor Nike de combinatie van gegevens over lengte, gewicht, geslacht,
locatiegegevens en gegevens uit de accelerometer op smartphones verwerkt. Het CBP
heeft drie doeleinden van de verwerking geïdentificeerd waarover Nike betrokkenen
(nog) moet informeren, vóórdat Nike de persoonsgegevens verkrijgt:262
1.
2.
3.

Het (op de servers van Nike) bijhouden van (ontwikkelingen in) de sportieve
prestaties van het individu
Vergelijking van de individuele sportieve prestaties met de gemiddelde
prestaties van een vergelijkbare groep mensen
Onderzoeks- en analysedoeleinden

Ten aanzien van het eerste doeleinde noemt Nike in de opsomming van de
persoonsgegevens die zij via de app verzamelt en verwerkt263 weliswaar dat zij
Idem, p. 68.
Nike vermeldt in het Privacybeleid van NIKE Inzake Apps (EU): naam, geboortedatum
en geslacht, e-mailadres en postadres, telefoonnummer, creditcardgegevens, indien nodig,
gegevens en profiel van sociale media, locatiegegevens (gps),gegevens over activiteiten en
prestaties, identificatiegegevens van en andere informatie over uw mobiele toestel; uw IPadres, welk soort browser en systeem u gebruikt en de taalinstellingen; cookiegegevens en
of u over software beschikt die u toegang geeft tot bepaalde functies; uw toegangstijden en
de URL van de verwijzende website; gegevens over uw aankopen; gegevens over uw
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'gegevens over activiteiten en prestaties' verwerkt, maar deze informatie is
onvoldoende specifiek en niet gerelateerd aan de doeleinden van deze
gegevensverwerking. Nike noemt in haar app privacybeleid vier voor dit onderzoek
relevante doeleinden, namelijk:
1. om ervoor te zorgen dat u onze producten en services en hun verschillende functies
kunt gebruiken;
2. om onze producten en services aan te passen en te personaliseren om uw
gebruikservaring te personaliseren;
3. om onze producten en services te uit te voeren, te verbeteren en te onderhouden;
4. om te analyseren hoe onze producten en services worden gebruikt;
Nike laat na (ten aanzien van het eerste doeleinde) om betrokkenen te informeren dat
zij (mede op basis van lengte en gewicht) de verbrande calorieën, paslengte en Fuelpunten berekent, en mede op basis daarvan de sportieve prestaties van gebruikers
door de tijd heen bijhoudt, inclusief hoeveel, hoe vaak en hoe intensief betrokkenen
sporten. Ook informeert Nike betrokkenen onvoldoende (alleen deels, via de
schermvoorbeelden bij installatie van de app) dat zij berekeningen doet van de
gemiddelde of beste prestaties.
Over het tweede doeleinde (Vergelijking van de individuele sportieve prestaties met
de gemiddelde prestaties van een vergelijkbare groep mensen) informeert Nike
betrokkenen in het geheel niet. Nike deelt alle gebruikers in in segmenten
('communities'). Daartoe selecteert Nike gebruikers aan de hand van de unieke user
ID's en op basis van geslacht, leeftijd, ervaring of hardloopniveau. Nike berekent
vervolgens per segment de gemiddelde sportieve prestaties, dat wil zeggen: behaalde
Fuel-punten, paslengte, aantal stappen, aantal hardloopactiviteiten (per dag, week,
maand en jaar), duur, verbrande calorieën, aantal vrienden en totaal aantal gelopen
kilometers voor die categorie (afstand).
Het feit dat Nike gemiddelden berekent van de sportieve prestaties per segment en in
ieder geval één vergelijking aanbiedt aan betrokkenen van hun prestaties (totaal
aantal gelopen kilometers) met de prestaties van vergelijkbare mensen (zelfde
leeftijdscategorie en geslacht), betreft een verwerking van gezondheidsgegevens, ook
al is het eindresultaat van de berekeningen een geaggregeerd overzicht van prestaties
van hardlopers in een bepaald segment. Op grond van artikel 33, tweede lid, en artikel
34, tweede lid, van de Wbp, dient een verantwoordelijke de betrokkene te informeren
over zijn identiteit en de doeleinden van de gegevensverwerking, als de betrokkene
hier niet reeds van op de hoogte is. Betrokkenen hebben, gezien de aard van de
gegevens, een reëel belang bij (nadere) informatie over dit doeleinde van de
gegevensverwerking.
Nike moet betrokkenen ook meer informatie geven over het derde doeleinde, namelijk
de verwerking van overige persoonsgegevens voor eigen onderzoeksdoeleinden. Nike
interacties met onze services en producten. URL: https://helpall.nike.com/app/answers/detail/article/mobile-privacy/ lang_local/nl_nl/a_id/53246.

noemt als doeleinde in het app-privacybeleid: "om te analyseren hoe onze producten en
services worden gebruikt", maar omdat dit doeleinde niet nader is afgebakend, en niet
gerelateerd aan de soorten persoonsgegevens die Nike voor dit doeleinde verwerkt,
kunnen betrokkenen de impact van deze gegevensverwerking onvoldoende
beoordelen. Daarmee krijgen ze onvoldoende zeggenschap of zij akkoord willen gaan
met deze verwerking, of niet. De beide privacy policies bevatten geen nadere
toelichting.
Uit het onderzoek door het CBP blijkt dat Nike geen gezondheidsgegevens verwerkt
voor marketingdoeleinden. De onderzoeksvragen zijn beperkt tot onderzoek naar aan
het app-gebruik verwante gegevens, zoals de vraag wat het beste aantal vrienden is
om het gebruik van de app vol te houden. Omdat dit derde doeleinde niet gepaard
gaat met de verwerking van gezondheidsgegevens, hoeft Nike voor deze verwerking
geen (uitdrukkelijke) toestemming te verkrijgen. Nike kan voor deze verwerking in
beginsel een beroep doen op de grondslag van artikel 8, onder f, van de Wbp
(noodzaak ter behartiging van haar gerechtvaardigd belang). Maar dat laat onverlet
dat Nike betrokkenen wel adequaat moet informeren over het bestaan en de inhoud
van deze (verdere) verwerking. Betrokkenen moeten uit de informatie zonder moeite
kunnen opmaken wat er wel en niet met hun gegevens gebeurt.
Aanvullend merkt het CBP op dat van een gemiddelde betrokkene niet verwacht kan
worden dat hij of zij begrijpt dat als hij een account aanmaakt via de app, dat de
gegevens dan niet meer alleen op het eigen apparaat staan, maar ook opgeslagen
worden op de servers van Nike, en dat Nike daardoor de gegevens ook voor eigen
doeleinden kan gebruiken.264 De memorie van toelichting bij de Wbp legt uit dat in
beide informatieplichtartikelen uit de Privacyrichtlijn in de aanhef de woorden 'ten
minste' zijn opgenomen, om te benadrukken dat onder omstandigheden
verdergaande informatie is geboden om een eerlijke verwerking te waarborgen.265
Nike dient betrokkenen hierover daarom nader te informeren, uit overwegingen
van maatschappelijke zorgvuldigheid die de verantwoordelijke ten opzichte van
de betrokkenen in acht moet nemen.266 Betrokkenen hebben een reëel belang bij
deze nadere informatie, gezien de gevoelige aard van de gegevens. Op
smartphones met het iOS-besturingssysteem kunnen gebruikers dan een bewuste
keuze maken of zij de gegevens alleen lokaal, voor eigen gebruik, willen bewaren,
of ook aan Nike willen verstrekken.
Tracking cookies
Het CBP heeft in paragraaf 3.3 van dit rapport vastgesteld dat Nike bij het eerste
bezoek aan nikeplus.nike.com website (om een account aan te maken of om het eigen
overzicht van sportieve prestaties te bekijken) een permanent cookie plaatste of uitlas
Vergelijk ook de brief van de Artikel 29 Werkgroep aan de Europese Commissie over
mHealth: " If the data controller does not clearly inform users of the app about the
purposes of the processing, users may wrongfully assume that all their data stay on their
own device, for their own use only."
265 Kamerstukken II 1997/98, 25 892, nr. 3,, p. 149.
266 Idem, p. 154.
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van Google DoubleClick, voordat een betrokkene daarvoor toestemming had
verleend. Daarnaast worden via de Nike websites andere tracking cookies geplaatst en
uitgelezen nadat een gebruiker daarvoor toestemming heeft verleend. In paragraaf 5.2
van dit rapport heeft het CBP beoordeeld dat dit een verwerking van
persoonsgegevens betreft. Nike schrijft in het algemene privacybeleid dat zij
persoonsgegevens alleen deelt met derde partijen als het bewerkers zijn. Omdat Nike
heeft aangegeven dat zij geen bewerkersovereenkomsten heeft gesloten met de voor
cookie-tracking ingeschakelde derde partijen, is de mededeling in het privacybeleid
op dit punt onjuist.
In het (huidige) toestemmingsmechanisme voor cookies (het pop-upscherm) dat Nike
toont aan Nederlandse bezoekers, schrijft Nike dat reclame-cookies anoniem zijn (De
aldus verkregen gegevens zijn anoniem). Ook in het algemene privacybeleid gebruikt
Nike de term anoniem, zowel ten aanzien van wat Nike noemt
Functionaliteitscookies en prestatiecookies (Deze analytische cookies stellen ons in staat
om de functionaliteit van de site te verbeteren door het anoniem volgen van het gebruik ervan)
als ten aanzien van Advertenties (De verzamelde gegevens zijn anoniem; ze zijn niet
verbonden met persoonsgegevens die u over uzelf gedeeld kunt hebben met Nike.)
Ten aanzien van tracking cookies die geplaatst en gelezen worden nadat een
betrokkene daarvoor toestemming heeft gegeven, dient Nike de onjuiste verwijzingen
naar 'anonieme' gegevens te verwijderen.
Nike heeft zich aanvankelijk op het standpunt gesteld dat er geen wettelijke
verplichting zou zijn om een overzicht aan te bieden van gebruikte cookies via de
website. Het bieden van een dergelijk overzicht zou voor Nike onredelijk belastend
zijn. Een dergelijk overzicht zou ook van beperkte waarde voor gebruikers omdat zij
de mogelijkheid hebben om de reclame-cookies in één keer uit te zetten. Naderhand
heeft Nike aangekondigd te overwegen om meer diepgaande informatie te geven over
de cookies die in de categorie 'reclame' vallen (zoals toegelicht in paragraaf 3.8 van dit
rapport). Dit acht het CBP inderdaad noodzakelijk, om te kunnen voldoen aan de
transparantievereisten die de Wbp stelt aan de verwerking van persoonsgegevens.
De artikelen 33 en 34 van de Wbp bepalen dat informatie verplicht is over de identiteit
van de verantwoordelijke(n), de soorten persoonsgegevens die worden verwerkt, de
doeleinden ervan en dat overigens zoveel nadere informatie als noodzakelijk wordt
gegeven om ten opzichte van de betrokkenen een behoorlijke en zorgvuldige
gegevensverwerking te waarborgen. In casu dient Nike betrokkenen te informeren
over de identiteit van partijen die met Nike gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de
gegevensverwerkingen die samenhangen met/voortvloeien uit het plaatsen en
uitlezen van tracking cookies, over de soorten persoonsgegevens die daarmee worden
verwerkt (zoals IP-adressen, unieke identifiers in de cookies, gegevens over eerder
bezochte websites en soms gegevens waarmee de randapparatuur uniek kan worden
herkend op internet).

Essentiële nadere informatie betreft ten slotte de bewaartermijn van de gegevens
(de geldigheidsduur van de cookies), en contactgegevens van de

verantwoordelijke (bijvoorbeeld in de vorm van een direct aanklikbare verwijzing
naar het privacybeleid van het betreffende advertentie of sociale medianetwerk),
zodat betrokkenen effectief in staat worden gesteld hun rechten uit te oefenen
(inzage, correctie, verzet en/of verwijdering). Het CBP heeft deze vereisten nader
uitgewerkt in een toelichting op zijn website (beschikbaar sinds december 2014.
Samenvattend handelt Nike (nog) in strijd met het bepaalde in de artikelen 33 en 34
van de Wbp, omdat (nadere) informatie ontbreekt over de soorten persoonsgegevens
(inclusief gezondheidsgegevens) en de doeleinden van de gegevensverwerking via de
app. Daarnaast is de informatie (nog) onjuist dat Nike de gegevens van de app en het
account alleen aan bewerkers zou verstrekken, en dat met reclame-cookies geen
persoonsgegevens zouden worden verwerkt.
Voorgenomen maatregelen Nike
Nike heeft een herziening van haar privacybeleid aangekondigd, waarin zij meer
informatie zal geven over (1) de verwerking van lengte en gewicht en
verwerkingsdoeleinden; (2) over de verwerking van andere gegevens via de app; (3)
over de verwerkings-doeleinden Research and analysis; en (4) over de opslag van
mobiele data op de servers van Nike in de VS.
Daarnaast voert Nike een aanpassing door in de cookie-toestemmingsvraag op de
websites van Nike, zodat er duidelijker onderscheid komt tussen (toestemming voor)
verschillende soorten cookies. Vanaf dat moment informeert Nike bezoekers van haar
websites dat via de Nike websites functionele, analytische/sociale media en
advertentiecookies geplaatst worden, met nadere informatie. Indien de voorgenomen
wijziging van de cookie-toestemmingsvraag wordt doorgevoerd zoals voorgelegd aan
het CBP, zal Nike de geconstateerde overtreding van de informatieplicht daarmee op
dit punt beëindigen.
Getroffen maatregelen Nike
Zoals toegelicht in paragraaf 3.8 van dit rapport geeft Nike in beide versies van de app
aanvullende informatie bij de vraag naar de lengte en gewicht. Ook heeft Nike de
technische implementatiefouten hersteld waardoor (voordat een betrokkene
toestemming had verleend) via de nikeplus.nike.com een Google DoubleClick cookie
werd geplaatst en/of uitgelezen, en via een pixel in beide app-versies informatie werd
verzonden naar Google DoubleClick.

Het CBP heeft in paragraaf 5.2 van dit rapport beoordeeld dat Nike bijzondere
persoonsgegevens verwerkt in het kader van de Running app, namelijk gegevens
betreffende iemands gezondheid. Op grond van artikel 16 van de Wbp is het verboden
om bijzondere persoonsgegevens te verwerken, tenzij een van de uitzonderingen van
toepassing is.
Nike beroept zich op de uitzondering van uitdrukkelijke toestemming. Daarnaast
toetst het CBP ambtshalve of Nike een beroep kan doen op de algemene uitzondering

van duidelijke openbaarmaking door betrokkenen.267 Andere uitzonderingen op het
verwerkingsverbod van gezondheidsgegevens komen niet in aanmerking.268
Van toestemming is slechts sprake indien deze ‘vrij’, ‘specifiek’ en ‘geïnformeerd’ is
(artikel 1, aanhef en onder i, van de Wbp). ‘Vrij’ betekent dat de betrokkene in vrijheid
zijn wil moet kunnen uiten.269 ‘Specifiek’ betekent dat de wilsuiting betrekking moet
hebben op een bepaalde gegevensverwerking of een beperkte categorie van
gegevensverwerkingen (geen algemeen geformuleerde machtiging).270
Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat voor een rechtsgeldige (ondubbelzinnige) wilsuiting
geldt duidelijk moet zijn welke verwerking, van welke gegevens, voor welk doel zal
plaatsvinden.271 Deze toestemming moet gegeven worden vóórdat de
persoonsgegevens worden verkregen.272 De verantwoordelijke moet betrokkenen
voldoende en begrijpelijk informeren over de verschillende aspecten van de
gegevensverwerking die voor hen van belang zijn.273 Alleen dan kunnen gebruikers
een bewuste, op informatie berustende, keuze te maken of zij instemmen met de
voorgestelde gegevensverwerking, in verhouding tot de impact die dit heeft op hun
persoonlijke levenssfeer. Er is dus een nauwe verwevenheid tussen de grondslag van
toestemming en de informatieplicht uit de artikelen 33 en 34 van de Wbp.
Het CBP heeft in paragraaf 5.3 van dit rapport beoordeeld dat Nike betrokkenen niet
of onvoldoende informeert over de soorten persoonsgegevens die zij verzamelt en
verwerkt, en over de doeleinden van de gegevensverwerking. Daarom kan Nike zich
niet beroepen op toestemming voor de onderzochte (doeleinden van de)
gegevensverwerking.
De overige uitzonderingen uit artikel 23 van de Wbp zijn niet van toepassing. Ten
aanzien van de uitzondering voor wetenschappelijk onderzoek of statistiek geldt dat met
de verwerking geen algemeen belang wordt gediend, en het niet onmogelijk is/geen
onevenredige inspanning kost om uitdrukkelijke toestemming te vragen van betrokkenen.
268 De overige uitzonderingen uit artikel 23 van de Wbp zijn niet van toepassing, omdat de
verwerkingen niet noodzakelijk zijn ter vaststelling, uitoefening of verdediging van een
recht in rechte, ter voldoening aan een volkenrechtelijke verplichting of met het oog op een
zwaarwegend algemeen belang en dit bij de wet is bepaald, danwel dat het CBP ontheffing
heeft verleend en deze verwerking bovendien bij de Europese Commissie is gemeld. Ook
de sectorspecifieke uitzonderingen in artikel 21 van de Wbp zijn niet van toepassing op de
verwerking van bijzondere persoonsgegevens door Nike voor eigen commerciële
doeleinden.
269 Kamerstukken II 1997/98, 25 892, nr. 3, p. 65.
270 Idem. In het advies van de Artikel 29-werkgroep is daarover opgemerkt: “Een algemene
toestemming zonder dat precies is aangegeven wat het doel is van de verwerking waarmee de
betrokkene instemt, voldoet niet aan dit vereiste. Dat betekent dat de informatie over het doel van de
verwerking niet in de algemene voorwaarden moet worden opgenomen, maar in een aparte
toestemmingsclausule.” Artikel 29-werkgroep, Advies 15/2011 over de definitie van
“toestemming” (juli 2011), p. 40, URL: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article29/documentation/opinion-recommendation/files/2011/ wp187_nl.pdf.
271 Kamerstukken II 1997/98, 25 892, nr. 3, p. 65.
272 Idem, p. 68.
273 Idem, p. 66.
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Nike beschikt evenmin over de (voor verwerking van gezondheidsgegevens) vereiste
uitdrukkelijke toestemming. Uitdrukkelijke toestemming vergt een expliciete wilsuiting
van de betrokkene: "een positieve gedraging, waaruit naar de geldende opvattingen in het
maatschappelijk verkeer blijkt dat de wil gericht is op het verlenen van uitdrukkelijke
toestemming."274
Aan het verkrijgen van uitdrukkelijke toestemming voor interactieve (online) diensten
worden specifiekere eisen gesteld. Door het ontbreken van voorafgaande informatie
over de verwerking van gezondheidsgegevens en de doeleinden van de verwerking
ervan, verkrijgt Nike van betrokkenen die een Nike+ account hebben aangemaakt
geen uitdrukkelijke geïnformeerde toestemming voor de verwerking van bijzondere
persoonsgegevens via de app. Uit de wetsgeschiedenis blijkt: "Een stilzwijgende of
impliciete toestemming is onvoldoende: de betrokkene dient in woord, schrift of gedrag
uitdrukking te hebben gegeven aan zijn wil toestemming te verlenen aan de hem betreffende
gegevensverwerking."275 Het dient een expliciete wilsuiting van de betrokkene te zijn,
"een positieve gedraging, waaruit naar de geldende opvattingen in het maatschappelijk verkeer
blijkt dat de wil gericht is op het verlenen van uitdrukkelijke toestemming."276 Bovendien
neemt het CBP in aanmerking dat betrokkenen ook niet specifiek geïnformeerd
worden door Nike dat zij, als zij een Nike+ account aanmaken, instemmen met de
verwerking van deze gegevens door Nike voor eigen doeleinden, en dat de gegevens
dus niet alleen op hun eigen apparaat staan.
Het CBP heeft in paragraaf 3.2 van dit rapport vastgesteld dat betrokkenen, na de
installatie van de app, bij het aanzetten van de app voor de eerste loop, lichaamslengte
en -gewicht verplicht moeten invoeren. Gedurende het onderzoek door het CBP was
het (nog) niet mogelijk om de velden oningevuld te laten, en de app toch in gebruik te
nemen. Op toestellen met het iOS-besturingssysteem is het overigens wel mogelijk om
deze gegevens alleen lokaal op te slaan, op de eigen smartphone, door geen Nike+
account aan te maken, maar Nike wijst betrokkenen hier niet actief op. Zoals
toegelicht in paragraaf 3.8 van dit rapport heeft Nike het opgeven van lengte en
gewicht inmiddels optioneel gemaakt in nieuwe versies van de Running app, vanaf de
versie van 10 juni 2015 voor Android en vanaf 24 augustus 2015 voor iOS.277
Het CBP heeft op 15 september 2015 (in nieuwere versies van de app278) vastgesteld
dat het opgeven van lengte en gewicht inderdaad optioneel is. Dit laat echter de
doorlopende verwerking onverlet van gezondheidsgegevens van alle bestaande
gebruikers van de app. Er is geen sprake van een gedwongen update van de app.
Bovendien ontbreekt ook voor nieuwe gebruikers, of voor gebruikers die de app
updaten, (nog) informatie over het feit dat Nike, op basis van onder andere lengte en
Kamerstukken II 1997/98, 25 892, nr. 3 p. 67.
Kamerstukken II 1997/98, 25 892, nr. 3, p. 122-123.
276 Idem.
277 Zienswijze Nike, Bijlage 1, p. 4.
278 Het CBP heeft op 15 september 2015 nieuwe accounts aangemaakt in de Running app
voor iOS met versie 4.8.2, bijgewerkt op 14 september 2015 en voor Android met versie
1.7.3, bijgewerkt op 17 augustus 2015.
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gewicht, gezondheidsgegevens verwerkt. Door het gebrek aan toelichting hebben
betrokkenen onvoldoende zeggenschap over de gegevensverwerking, en kan Nike uit
het (door betrokkenen zelf) invoeren van lengte en gewicht niet opmaken dat zij
instemmen met de (doeleinden van) de gegevensverwerkingen door Nike.
Daarom verandert deze maatregel (nog) niets aan de beoordeling van het CBP dat
Nike nog geen uitdrukkelijke toestemming verkrijgt van betrokkenen voor de
verwerking van gezondheidsgegevens.
Ten aanzien van de tweede uitzondering, dat de gegevens door de betrokkene duidelijk
openbaar zijn gemaakt, geldt dat er een uitdrukkelijke intentie van de betrokkene moet
zijn om gegevens openbaar te maken. Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat deze
uitzondering niet van toepassing is bij gegevens waar een verantwoordelijke om
vraagt. Het moet gaan om "een spontane gedraging van de betrokkene waar niet door enig
andere persoon met het oog op een eventuele gegevensverwerking om is gevraagd."279
Aangezien Nike betrokkenen via de app vraagt hun lengte en gewicht op te geven,
gaat het niet om informatie die door betrokkenen spontaan openbaar is gemaakt. Nike
vraagt deze gegevens immers met het oog op de gegevensverwerking van het
berekenen van de paslengte en verbrande calorieën, en mede op grond daarvan
bijhouden van de sportieve prestaties van gebruikers. Daarnaast verwerkt Nike de
gegevens ook voor eigen doeleinden, zoals het berekenen van gemiddelden van
sportieve prestaties per segment.
Omdat Nike via de door het CBP onderzochte versies van de Nike+ Running app
(nog) geen uitdrukkelijke toestemming verkrijgt van betrokkenen om gegevens
betreffende hun gezondheid te verwerken, en omdat Nike geen beroep kan doen op
één van de andere uitzonderingen op het wettelijk verwerkingsverbod280, handelt
Nike door het verwerken van gezondheidsgegevens in strijd met het bepaalde in
artikel 16 van de Wbp.
Omdat er geen sprake is van een uitzondering op het verwerkingsverbod van
gezondheidsgegevens, komt het CBP ten aanzien van deze gegevens niet aan verdere
toetsing toe van de grondslag van de gegevensverwerking, als bedoeld in artikel 8 van
de Wbp.
Voorgenomen maatregelen Nike
Nike gaat de informatie in het gebruikersprofiel op de websites over lengte en gewicht
aanpassen, waarmee duidelijker wordt gemaakt dat het opgeven van lengte en
gewicht optioneel is. Nike wil daarnaast een bericht sturen aan alle bestaande
gebruikers (van de app) om hen te informeren dat het opgeven van de lengte en het
gewicht optioneel is.281 [vertrouwelijk] Nike bestaande gebruikers toestemming
Kamerstukken II 1997/98, 25 892, nr. 3, p. 123.
Nike heeft ook geen voorafgaand onderzoek aangevraagd bij het CBP, zoals bedoeld in
artikel 31 van de Wbp.
281 Zienswijze Nike, Bijlage 1, p. 9.
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vragen om de gegevens over lengte en gewicht te behouden.282 Ten slotte wil Nike
betrokkenen in haar nieuw op te stellen privacybeleid aanvullende informatie geven
over de verwerking van lengte en gewicht en verwerkingsdoeleinden.283
Getroffen maatregelen Nike
Zoals toegelicht in paragraaf 3.8 van dit rapport heeft Nike inmiddels maatregelen
getroffen om gebruikers in beide versies van de app meer informatie te geven over de
doeleinden van de verwerking bij de vraag naar lengte en gewicht.

Zoals beschreven in paragraaf 3.7 van dit rapport, heeft Nike verklaard dat de meeste
verwerkingen in het kader van de Nike+ Running app (met uitzondering van
gezondheidsgegevens) gebaseerd zijn op de grondslag van ondubbelzinnige
toestemming van betrokkenen. Nike verwerkt de gegevens in de eerste plaats voor het
functioneren van de app en in meer algemene zin, om het merk Nike te promoten en
daarmee de verkoop van sportartikelen via de (online) winkel.
Ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens voor onderzoeks- en
analysedoeleinden doet Nike een beroep op de grondslag van de noodzaak voor de
behartiging van haar gerechtvaardigd belang (voor zover het, volgens Nike, al
persoonsgegevens betreft).
Artikel 8 Wbp bevat een limitatieve opsomming van de rechtvaardigingsgronden voor
gegevensverwerking. Het artikel vereist dat elke gegevensverwerking voldoet aan de
noodzakelijksvereisten van proportionaliteit en subsidiariteit. 284

Ondubbelzinnige toestemming
Van toestemming in de zin van artikel 1, aanhef en onder i, van de Wbp is slechts
sprake indien deze ‘vrij’, ‘specifiek’ en ‘geïnformeerd’ is. Zoals beoordeeld in
paragraaf 5.3 van dit rapport, schiet de informatie van Nike aan betrokkenen over de
gegevensverwerking via de app (indien de betrokkenen een Nike+ account hebben
aangemaakt) tekort ten aanzien van de soorten persoonsgegevens die Nike via de app
verwerkt, en de doeleinden waarvoor deze persoonsgegevens worden verwerkt. Uit
de wetsgeschiedenis blijkt dat toestemming nietig is, als zij niet voldoet aan alle
voorwaarden van de definitie. Op basis van de huidige, door het CBP onderzochte
werkwijze, kan daarom geen sprake zijn van een grondslag onder artikel 8, onder a,
van de Wbp voor de verwerking van de persoonsgegevens die Nike via de app
verzamelt, omdat de toestemming niet ‘geïnformeerd’ is in de zin van artikel 1, aanhef
en onder i, van de Wbp.
Ten aanzien van het plaatsen/uitlezen van een tracking cookie van Google DoubleClick
bij bezoek aan de nikeplus.nike.com website om een Nike+ account aan te maken of
om het overzicht van de eigen sportieve prestaties te bekijken, stelt het CBP eveneens
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Zienswijze Nike, Bijlage 1, p. 9, zoals aangevuld per e-mail van 16 september 2015.
Zienswijze Nike, Bijlage 1, p. 10.

een gebrek aan ondubbelzinnige toestemming vast voor de resulterende verwerking
van persoonsgegevens. Dit cookie wordt al geplaatst voordat een betrokkene meer
informatie heeft kunnen lezen over het gebruik van cookies en daarmee
samenhangende verwerking van persoonsgegevens. Het huidige cookietoestemmingsmechanisme van Nike stelt betrokkenen op dit punt (nog) niet in staat
een actieve keuze te maken om de verwerking van persoonsgegevens via tracking
cookies te accepteren of te weigeren voordat deze geplaatst of uitgelezen worden op
het apparaat van de gebruiker. De wet vereist dat informatie wordt verstrekt voordat
de cookies geplaatst worden en vóór het moment van de verkrijging van de
persoonsgegevens die (vermoedelijk) worden verwerkt door middel van het tracking
cookie. Hetzelfde gebrek aan toestemming geldt voor het verzenden van informatie
via een pixel van Google DoubleClick in beide app-versies. Omdat ook Google deze
informatie niet verstrekt, noch toestemming verkrijgt, kan Nike als gezamenlijke
verantwoordelijke voor deze gegevensverwerkingen geen beroep doen op de
grondslag van ondubbelzinnige toestemming als bedoeld in artikel 8, onder a, van de
Wbp.
Zoals toegelicht in paragraaf 3.8 van dit rapport heeft Nike de (onbedoelde) plaatsing
van het Google DoubleClick cookie op de nikeplus.nike.com website beëindigd en de
technische implementatiefout verholpen waarmee via een pixel informatie werd
uitgelezen door Google DoubleClick in beide app-versies bij het aanmaken van een
Nike+ account via de app.
Overeenkomst
Nike heeft geen beroep gedaan op de grondslag van artikel 8, onder b, van de Wbp
(noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst), maar het CBP toetst deze
grondslag ambtshalve.
Uit het feit dat een gebruiker de Running app installeert kan worden opgemaakt dat
er een overeenkomst bestaat tussen Nike en de gebruikers om via de app bepaalde
gegevens te verwerken om de gebruiker te helpen bij het hardlopen. Datzelfde geldt in
beginsel ook voor het aanmaken van een Nike+ account.
Deze grondslag kan van toepassing zijn indien een gegevensverwerking noodzakelijk
is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is. De
kernvraag in dit verband is of de verwerkingen van persoonsgegevens noodzakelijk
zijn voor uitvoering van de overeenkomst. Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat het
noodzakelijkheidscriterium expliciet refereert aan artikel 8, tweede lid, EVRM, en
daaropvolgende jurisprudentie.285
Kamerstukken II, 1998/99, 25 892, nr. 6, p. 33. "De herkomst van begrip «noodzakelijk»
ligt in deze context in artikel 8, tweede lid, EVRM. In de oorspronkelijke Nederlandse
vertaling van het EVRM in het Tractatenblad van 1951 (154), is dit begrip vertaald met
«nodig». In het licht van de daaropvolgende jurisprudentie van het Europese Hof voor de
Rechten van de Mens (EHRM) is in de nieuwe vertaling van 1990 (Trb. 156) dit begrip
vertaald met «noodzakelijk». De in de Europese en Nederlandse jurisprudentie onder
meer daarmee verbonden begrippen als «proportionaliteit» en «subsidiariteit» zouden
285

Er kan daarom wel sprake zijn van een overeenkomst zijn tussen Nike en de gebruiker
om locatiegegevens met tijd/duur te verwerken gedurende de hardloopactiviteiten,
maar dat maakt het nog niet noodzakelijk om het gebruik van de app te analyseren
met onderzoeksvragen zoals 'wat is het beste trainingsplan?' en 'wat is het beste aantal
vrienden in de app? (om het gebruik van de app vol te houden).
Ook de verplicht te verstrekken gegevens als volledige naam, geboortedatum en
postcode zijn niet strikt noodzakelijk voor het functioneren van de app. Deze
gegevens dienen meer het algemeen bedrijfsbelang van Nike, zoals het verkrijgen van
contactgegevens om de gebruikers te attenderen op producten van Nike en het
vergemakkelijken van aankopen in de online winkel.
Nike kan daarom alleen in beperkte mate een beroep doen op de grondslag van
artikel 8, aanhef en onder b, van de Wbp, namelijk in ieder geval ten aanzien van (het
bewaren door Nike van) Schermnaam, (gehasht) Wachtwoord, Geslacht, Wel of geen
ontvangst van Nike nieuwsbrieven per e-mail, Meeteenheid (metrisch of anders), en
gedurende de hardloopactiviteit de Tijdzone, Starttijd, Afstand en Duur. Ten aanzien
van het overzicht van sportieve prestaties geldt dat een betrokkene eerst
uitdrukkelijke toestemming zou moeten verlenen aan Nike, voordat Nike eventueel
een beroep zou kunnen doen op de grondslag van artikel 8, onder b, van de Wbp.
Daarbij geldt wel dat het niet proportioneel is om de meetgegevens uit de app en
berekende (gezondheids-)gegevens voor onbeperkte tijd te bewaren, en dat de
verwerking daarom niet voldoet aan het noodzakelijkheidsvereiste. Dit wordt ten
aanzien van de 'gewone' persoonsgegevens nader toegelicht hieronder in dit rapport,
onder het kopje 'Gerechtvaardigd belang'.
Gerechtvaardigd belang
Voor zover Nike een beroep doet op de grondslag van artikel 8, onder f, van de Wbp
voor (1) Het (op de servers van Nike) bijhouden van (ontwikkelingen in) de sportieve
prestaties van het individu en (2) Vergelijking van de individuele sportieve prestaties
met de gemiddelde prestaties van een vergelijkbare groep mensen, geldt dat Nike
geen beroep kan doen op een uitzondering op het verwerkingsverbod van bijzondere
persoonsgegevens, en dat het CBP daarom niet aan een verdere grondslagtoets toe
komt.
Nike heeft in beginsel (met uitzondering van de hierboven genoemde
gezondheidsgegevens en het Google DoubleClick-cookie) een gerechtvaardigd belang
bij het verwerken van de persoonsgegevens voor het functioneren van de app en voor
de eigen onderzoeks- en analysedoeleinden. Er bestaat een duidelijke
maatschappelijke vraag naar apps die mensen helpen met hardlopen. Nike kan hier
echter alleen een beroep op doen als zij betrokkenen veel duidelijker en volledig
informeert over de gegevensverwerkingen die Nike zelf doet, nadat de gegevens door
het aanmaken van een account de smartphone verlaten. Het CBP heeft vastgesteld in
minder duidelijk tot hun recht komen wanneer nu weer zou worden teruggekeerd tot het
oude begrip «nodig»."

paragraaf 3.6 van dit rapport dat Nike betrokkenen hier niet over informeert. Er is
daarom (nog) geen sprake van een gerechtvaardigd belang bij de
gegevensverwerking.
De huidige, door het CBP onderzochte, werkwijze van Nike voldoet ook (nog) niet
aan de vereisten van proportionaliteit en subsidiariteit. Het CBP heeft in paragraaf 3.4
van dit rapport vastgesteld dat Nike geen bewaartermijn heeft bepaald voor de via de
app verkregen gegevens. Daardoor krijgt Nike ook een beeld van de verplaatsingen
van een gebruiker gedurende, tot dit moment, 5 jaar (vanaf de lancering van de iOS
app in 2010). Nike heeft alle gegevens sinds de lancering van de iOS-app in 2010
bewaard. De gegevens worden alleen verwijderd als een gebruiker zijn account actief
verwijdert via de websites van Nike. Nike heeft geen procedure om inactieve
gebruikers van de app na verloop van tijd te verwijderen.286 Nike heeft weliswaar
aangekondigd bezig te zijn met het ontwikkelen van een procedure voor het bepalen
van bewaartermijnen, maar zolang dit beleid niet is bepaald en daadwerkelijk
doorgevoerd, voldoet de gegevensverwerking niet aan het proportionaliteitsvereiste.
Dit gelet op de belangen van betrokkenen, omdat het bij deze gegevens ook gaat om
locatiegegevens en dit persoonsgegevens zijn van gevoelige aard.
In haar Zienswijze schrijft Nike dat de Nike+ Running app bedoeld is om de
hardloopactiviteiten van de gebruiker vast te leggen en dient als archief voor de
gebruiker. Het feit dat de informatie die Nike via de Running app verzamelt, enige
jaren oud is, betekent volgens Nike niet dat het niet langer interessant is voor de
gebruiker. Nike wil niet proactief informatie verwijderen als er een kans bestaat dat
gebruikers later de app weer willen gebruiken. [vertrouwelijk]
Het CBP reageert hierop als volgt. Het CBP heeft niet gesteld of geïmpliceerd dat Nike
een willekeurige termijn zou moeten bepalen om gebruikersgegevens te verwijderen,
maar aangegeven dat bij veel online diensten ten aanzien van inactieve gebruikers een
bewaartermijn van een jaar gangbaar is, nadat bijvoorbeeld een herinnering is
verstuurd of de betrokkene nog gebruik wil blijven maken van de dienst. Het gaat dus
primair om het bepalen van beleid voor de bewaartermijn van gegevens ten aanzien
van inactieve gebruikers en het informeren van gebruikers over deze bewaartermijn.
Nike beschikt over de contactgegevens van gebruikers met een Nike+ account, en kan
gebruikers na een periode van inactiviteit een bericht sturen per e-mail of zij ermee
instemmen dat Nike de verzamelde gegevens blijft verwerken, voor als de gebruiker
in de toekomst de app weer wil gaan gebruiken. Het staat Nike vrij om een tweede
herinnering te sturen, maar indien geen respons volgt, dient Nike ervan uit te gaan
dat de gebruiker de app niet meer wil gebruiken en dat Nike dus geen grondslag meer
heeft voor de verwerking van de persoonsgegevens van die gebruiker. Het is aan Nike
zelf om die periode en dat beleid te bepalen, op grond van de afweging tussen het
gebruikersbelang en de plicht om persoonsgegevens te verwijderen nadat ze niet

Bij veel online diensten is een bewaartermijn van een jaar gangbaar, nadat bijvoorbeeld
een herinnering is verstuurd of de betrokkene nog gebruik wil blijven maken van de
dienst.
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langer noodzakelijk zijn voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor ze zijn
verzameld.
Ten aanzien van pseudonimisering wijst het CBP op de opinie van de Artikel 29werkgroep over anonimiseringstechnieken.287 Pseudonimisering is geen vorm van
anonimisering. Pseudonimisering vermindert de 'linkability' (de relateerbaarheid) van
de identiteit van betrokkenen, en kan daardoor een nuttige beveiligingsmaatregel zijn,
maar leidt niet tot de conclusie dat er geen sprake meer is van persoonsgegevens.288
Voor zover Nike gegevens zou willen pseudonimiseren nadat betrokkenen hun
account hebben verwijderd (in plaats van verwijderen of onomkeerbaar anonimiseren)
dient Nike daarom ook een bewaartermijn te bepalen en een grondslag te hebben voor
de verwerking van gepseudonimiseerde gegevens.
Ten aanzien van het subsidiariteitsvereiste geldt dat gebruikers op iOS wel een keuze
kunnen maken om hun gegevens niet door Nike te laten verwerken, door geen Nike+
account aan te maken, maar dat zij niet adequaat worden geïnformeerd over deze
keuzemogelijkheid. Op Android-toestellen bestaat deze keuzevrijheid niet.
Ten slotte dient een verantwoordelijke bij een beroep op de grondslag van artikel 8,
onder f, van de Wbp rekening te houden met de impact van deze verwerkingen op de
persoonlijke levenssfeer van betrokkenen. Bij deze privacytoets tussen de belangen
van de verantwoordelijke en de rechten van betrokkenen, leggen de belangen van de
betrokkene een zelfstandig gewicht in de schaal tegenover het belang van de
verantwoordelijke. De verantwoordelijke dient daarom waarborgen in te bouwen om
onevenredige benadeling van betrokkenen te voorkomen. Een voor de hand liggende
waarborg in dat verband is het nemen van maatregelen voor gegevensbeveiliging en
het effectief anonimiseren van de verkregen gegevens, voordat zij worden verwerkt
voor onderzoeks- en analysedoeleinden. Omdat Nike voor onderzoek en analyse
gebruik maakt van het unieke Nike user ID [vertrouwelijk] als koppelingsgegeven, is
geen sprake van een verwerking van anonieme, statistische gegevens. Daarom weegt
het belang van Nike bij de gegevensverwerking ook (nog) niet op tegen het recht van
betrokkenen op bescherming van hun persoonlijke levenssfeer.
Omdat Nike geen ondubbelzinnige toestemming verkrijgt voor de onderzochte
gegevensverwerking via de app (nadat de betrokkenen een Nike+ account heeft
aangemaakt), alleen voor een beperkte hoeveelheid gegevens een beroep kan doen op

Artikel 29-werkgroep, WP 216, Opinion 05/2014 on Anonymisation Techniques, 10 april
2014, URL: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinionrecommendation/files/2014/wp216_en.pdf.
288 Artikel 29-werkgroep, WP 216, p. 10: "A specific pitfall is to consider pseudonymised
data to be equivalent to anonymised data. The Technical Analysis section will explain that
pseudonymised data cannot be equated to anonymised information as they continue to
allow an individual data subject to be singled out and linkable across different data sets.
Pseudonymity is likely to allow for identifiability, and therefore stays inside the scope of
the legal regime of data protection. This is especially relevant in the context of scientific,
statistical or historical research."
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de grondslag van artikel 8, onder b, van de Wbp voor het functioneren van de app en
geen beroep kan doen op artikel 8, onder f, van de Wbp voor de verwerking van de
persoonsgegevens voor onderzoeks- en analysedoeleinden, handelt Nike in strijd met
artikel 8 van de Wbp.
Voorgenomen maatregel Nike
Zoals toegelicht in paragraaf 3.8 van dit rapport heeft Nike aangekondigd dat zij een
bewaartermijn gaat bepalen voor inactieve gebruikers [vertrouwelijk].

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft onderzoek ingesteld naar de
verwerking van persoonsgegevens door Nike in het kader van de Nike+ Running app.
Het bedrijf Nike Inc. uit Beaverton in Oregon in de Verenigde Staten (hierna: Nike),
bekend van de schoenen en sportuitrusting, maakt een aantal fitness apps. De gratis
Nike+ running (hardloop) app is 10 tot 50 miljoen keer (wereldwijd) gedownload op
Android devices. De versie van de app voor Apple iPhones staat op de twaalfde plaats
van in Nederland meest gedownloade fitness apps.
De app helpt mensen met het bijhouden van hun hardloopactiviteiten. De app kan
gelopen afstand, snelheid, tijd en verbrande calorieën bijhouden. Met persoonlijke
trainingsprogramma’s kunnen gebruikers via de app hun prestaties verbeteren. De
app gebruikt daarvoor de GPS- en netwerkgebaseerde locatiegegevens uit de telefoon
en de versnellingssensor (accelerometer). Via de app kunnen gebruikers hun gelopen
trajecten en foto's delen met vrienden, en wedstrijden aangaan. Gebruikers moeten in
de app hun lichaamslengte- en gewicht opgeven. Hiermee wordt het aantal verbrande
calorieën berekend, en in combinatie met hun geslacht en meetgegevens uit de app,
hun paslengte. Daarnaast berekent Nike op basis van de meetgegevens uit de app
zogenaamde 'Fuel-punten', een eigen maatstaf van Nike voor de mate van geleverde
inspanning.
Om de app te kunnen gebruiken, is het een voorwaarde op toestellen met het
Android-besturingssysteem om een Nike+ account aan te maken. In de praktijk is het
gebruik van een dergelijk account ook handig op toestellen met het iOS systeem (in
verband met back-up en coaching mogelijkheden). Bij het aanmaken van het account
moeten gebruikers hun volledige naam, geslacht, geboortedatum, postcode, land en emailadres opgeven. Door het aanmaken van het account worden de gegevens die in
de app op de telefoon zijn verzameld, ook doorgegeven naar de servers van Nike en
kan Nike deze gegevens verwerken voor eigen doeleinden.
Verantwoordelijke
Nike heeft haar Europese hoofdkantoor in Hilversum gevestigd, Nike European
Operations Netherlands B.V. (NEON). In Hilversum is ook het bedrijf Nike Retail B.V.
gevestigd. Samen hebben de twee Nederlandse bedrijven [vertrouwelijk] mensen in
dienst. Nike Inc, NEON en Nike Retail B.V. hebben een gezamenlijke melding bij het
CBP gedaan van de klantadministratie. Daarin hebben ze aangegeven dat zij
gezamenlijk verantwoordelijk te zijn voor de gegevensverwerking via de Europese
website van Nike, dat wil zeggen voor onder andere de gegevensverwerking via het
Nike+ account en de verkoop van sportartikelen. Uit de melding bij het CBP en uit het
onderzoek door het CBP blijkt dat Nike Inc. uit de Verenigde Staten de
verantwoordelijke is voor de gegevensverwerking via de app, inclusief het aanmaken
van het Nike+ account (maar niet voor de aankoop van artikelen via de online winkel
en/of deelname aan evenementen).

(Bijzondere) persoonsgegevens
De gegevens die Nike via de app (na het aanmaken van een Nike+ account) verzamelt,
zijn persoonsgegevens als bedoeld in artikel 1, onder a, van de Wbp. Nike berekent op
basis van de lengte, gewicht en geslacht een gemiddelde paslengte, houdt per
hardloopactiviteit de paslengte bij, en berekent het aantal verbrande calorieën per
(hard)loopactiviteit. Nike bewaart deze gegevens in beginsel voor onbepaalde tijd.
Nike registreert daarnaast per hardloper het (totale) aantal (hard)loopactiviteiten en
(totaal) aantal gelopen kilometers (per dag(-deel), week, maand en jaar). Nike
berekent tevens (in werkgeheugen) periodiek de gemiddelde prestaties per gebruiker
door de tijd heen (alles, per week, maand of jaar), de langste loop en work-out, de
snelst gelopen kilometer, het hoogste aantal verbrande calorieën en behaalde 'trophies'
(het behalen van bepaalde prestaties zoals aantal gelopen kilometers en milestones
voor behaalde Fuel-punten).
Nike kan hieruit in ieder geval afleiden of een gebruiker sportief is (frequent
hardloopt). Nike kan van elke betrokkene zien hoe vaak, hoe lang en hoe intensief hij
of zij hardloopt (frequentie, duur en intensiteit, gemeten via Fuel-punten). Nike kan
ook conclusies trekken of de gebruiker progressie boekt, door bijvoorbeeld dezelfde
afstand, met vergelijkbare paslengte, in kortere tijd af te leggen, al dan niet gerelateerd
aan de behaalde Fuel-punten. Hieruit kan Nike afleiden of de conditie van
betrokkenen vooruit- of achteruit gaat. Dit betreft daarom een verwerking van
gegevens betreffende de gezondheid als bedoeld in artikel 16 van de Wbp.
Daarnaast deelt Nike alle gebruikers wereldwijd in in segmenten ('communities').
Daartoe selecteert Nike gebruikers aan de hand van geslacht, leeftijdsgroep, ervaring
of hardloopniveau. Nike berekent vervolgens per segment de gemiddelde sportieve
prestaties, dat wil zeggen: behaalde Fuel-punten, paslengte, aantal stappen, aantal
hardloopactiviteiten (per dag, week, maand en jaar), duur, verbrande calorieën, aantal
vrienden en totaal aantal gelopen kilometers voor die categorie (afstand).
Nike maakt ook minstens één vergelijking van de individuele sportieve prestaties van
een gebruiker met een berekend wereldwijde gemiddelde van een vergelijkbare groep
mensen (totaal aantal gelopen kilometers). Uit deze vergelijking wordt duidelijk of een
betrokkene (veel) beter of slechter presteert dan zijn of haar leeftijdsgenoten van
hetzelfde geslacht. Daarnaast vergelijkt Nike, indien een gebruiker vrienden heeft
geselecteerd, het totaal aantal gelopen kilometers met diezelfde prestatie van
vrienden.
Nike is technisch in staat om, op basis van dezelfde werkwijze, ook andere
vergelijkingen aan te bieden, ten aanzien van bijvoorbeeld behaalde Fuel-punten,
verbrande calorieën of paslengte. Het feit dat Nike deze andere vergelijkingen (op dit
moment) niet aanbiedt aan betrokkenen via het Nike+ account, laat onverlet dat Nike
technisch in staat is om deze vergelijkingen per individuele gebruiker te maken. Uit
deze vergelijkingen kan Nike afleiden hoe de conditie van individuele betrokkenen
zich verhoudt tot vergelijkbare groepen mensen. Nike verwerkt daarom via de app
(nadat een betrokkene een Nike+ account heeft aangemaakt) ook via de berekening

van gemiddelde sportieve prestaties, en via de vergelijkingen, gegevens betreffende
de gezondheid van betrokkenen, als bedoeld in artikel 16 van de Wbp.
Het verwerken van gezondheidsgegevens brengt risico's mee, inclusief het risico van
ongelijke behandeling op basis van iemands vermeende of feitelijke
gezondheidstoestand. Dit betreft een verwerking van bijzondere persoonsgegevens
(gegevens betreffende de gezondheid van de betrokkene), als bedoeld in artikel 16 van
de Wbp. Verwerking van bijzondere persoonsgegevens is verboden, tenzij een van de
uitzonderingen uit de artikelen 17 tot en met 23 van de Wbp van toepassing is.
Informatieplicht
Nike informeert (toekomstige) gebruikers in Nederland over de gegevensverwerking
via de app door middel van twee verschillende privacy policies, een specifiek appprivacybeleid, en een algemeen privacy- en cookiebeleid. Hoewel er geen
Nederlandstalige versie is van de app, zijn beide teksten ook in het Nederlands
beschikbaar. Daarnaast verstrekt Nike informatie op het scherm van de app en via
haar melding bij het CBP.
Gedurende het onderzoek door het CBP heeft Nike maatregelen getroffen om
bijvoorbeeld ontbrekende verwijzingen naar het privacybeleid toe te voegen. Toch
handelt Nike (nog) in strijd met het bepaalde in de artikelen 33 en 34 van de Wbp,
omdat informatie ontbreekt over de verschillende soorten persoonsgegevens en de
doeleinden van de gegevensverwerking via de app.
Soorten persoonsgegevens
In de privacy teksten is ten onrechte geen duidelijk overzicht opgenomen van de
soorten persoonsgegevens die Nike via de app verwerkt. Er ontbreekt een toelichting
op de verwerking van gezondheidsgegevens. Nike noemt weliswaar in het
privacybeleid dat zij 'gegevens over activiteiten en prestaties' verzamelt via de app,
maar er ontbreekt een toelichting dat het hierbij gaat om een overzicht van iemands
sportieve prestaties door de tijd heen, inclusief berekeningen van gemiddelde en beste
prestaties, verbrande calorieën, gemeten paslengte en behaalde Fuel-punten. Er
ontbreekt ook een toelichting op de overige soorten gegevens die Nike via de breed
geformuleerde toestemmingsvragen op de smartphone verzamelt. Omdat Nike via
deze machtigingen ook persoonsgegevens verzamelt (zoals bijvoorbeeld
locatiegegevens en e-mailadressen), dient Nike betrokkenen hierover op grond van
artikel 34, derde lid, van de Wbp nader te informeren.
Doeleinden verwerking
Het CBP heeft drie doeleinden van de verwerking geïdentificeerd waarover Nike
betrokkenen (nog) moet informeren, vóórdat Nike de persoonsgegevens verkrijgt:289
1.
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Het (op de servers van Nike) bijhouden van (ontwikkelingen in) de sportieve
prestaties van het individu

Idem, p. 68.

2.
3.

Vergelijking van de individuele sportieve prestaties met de gemiddelde
prestaties van een vergelijkbare groep mensen
Onderzoeks- en analysedoeleinden

Nike informeert betrokkenen niet of onvoldoende over deze specifieke doeleinden van
de verwerking.
Aanvullend merkt het CBP op dat van een gemiddelde betrokkene niet verwacht kan
worden dat hij of zij begrijpt dat als hij een account aanmaakt via de app, dat de
gegevens dan niet meer alleen op het eigen apparaat staan, maar ook opgeslagen
worden op de servers van Nike, en dat Nike daardoor de gegevens ook voor eigen
doeleinden kan gebruiken. Nike dient betrokkenen hierover daarom nader te
informeren, uit overwegingen van maatschappelijke zorgvuldigheid die de
verantwoordelijke ten opzichte van de betrokkenen in acht moet nemen.
Daarnaast is de informatie in het privacybeleid (nog) onjuist dat Nike de gegevens van
de app en het account alleen aan bewerkers zou verstrekken, evenals de informatie in
de toestemmingsvraag voor cookies op de website dat met reclame-cookies geen
persoonsgegevens zouden worden verwerkt.
Uitzondering verwerkingsverbod gezondheidsgegevens
Nike verwerkt via de app (na het aanmaken van het Nike+ account) bijzondere
persoonsgegevens (gegevens betreffende de gezondheid van de betrokkene), als
bedoeld in artikel 16 van de Wbp. Verwerking van bijzondere persoonsgegevens is
verboden, tenzij een van de uitzonderingen uit de artikelen 17 tot en met 23 van de
Wbp van toepassing is. De enige twee uitzonderingen waar Nike een beroep op kan
doen, zijn: uitdrukkelijke toestemming van betrokkenen, of duidelijke
openbaarmaking door betrokkenen.
Omdat Nike betrokkenen niet of onvoldoende informeert over de soorten
persoonsgegevens die zij verzamelt en verwerkt, en over de doeleinden van de
gegevensverwerking, kan Nike zich niet beroepen op uitdrukkelijke toestemming van
betrokkenen voor de twee onderzochte doeleinden waarvoor Nike
gezondheidsgegevens verwerkt.
Ten aanzien van de tweede uitzondering, dat de gegevens door de betrokkene duidelijk
openbaar zijn gemaakt geldt dat er een uitdrukkelijke intentie van de betrokkene moet
zijn om gegevens openbaar te maken, en dat deze uitzondering volgens de
wetsgeschiedenis niet van toepassing is bij gegevens waar een verantwoordelijke om
vraagt met het oog op de gegevensverwerking. Beide uitzonderingen zijn dus in dit
geval niet van toepassing.
Hoewel Nike het opgeven van lengte en gewicht gedurende het onderzoek door het
CBP al optioneel heeft gemaakt in nieuwe versies van de Running app (vanaf de
versie van 10 juni 2015 voor Android en vanaf 24 augustus 2015 voor iOS), laat deze
maatregel de doorlopende verwerking onverlet van gezondheidsgegevens van alle
bestaande gebruikers van de app.

Omdat Nike via de door het CBP onderzochte versies van de Nike+ Running app
(nog) geen uitdrukkelijke toestemming verkrijgt van betrokkenen om gegevens
betreffende hun gezondheid te verwerken, en omdat Nike geen beroep kan doen op
één van andere de uitzonderingen op het wettelijk verwerkingsverbod, handelt Nike
door het verwerken van gezondheidsgegevens in strijd met het bepaalde in artikel 16
van de Wbp.
Grondslag voor de gegevensverwerking
Nike heeft verklaard dat de meeste verwerkingen voor het functioneren van de app en
voor eigen commerciële doeleinden in het kader van de Nike+ Running app gebaseerd
zijn op de grondslag van ondubbelzinnige toestemming van betrokkenen (als bedoeld
in artikel 8, onder a van de Wbp). Daarnaast beroept Nike zich op uitdrukkelijke
toestemming als uitzondering op het verwerkingsverbod van bijzondere
persoonsgegevens als bedoeld in artikel 23, eerste lid, onder a, van de Wbp. Ten
aanzien van de verwerking van persoonsgegevens voor onderzoeks- en
analysedoeleinden doet Nike een beroep op de grondslag van de noodzaak voor de
behartiging van haar gerechtvaardigd belang (artikel 8, onder f, van de Wbp).
Omdat de informatie die Nike aan betrokkenen geeft over de gegevensverwerking
tekort schiet ten aanzien van de verschillende soorten persoonsgegevens die Nike via
de app verwerkt en de doeleinden waarvoor deze persoonsgegevens worden
verwerkt, kan geen sprake zijn van op informatie berustende toestemming. Op basis
van de huidige, door het CBP onderzochte, werkwijze kan daarom geen sprake zijn
van een grondslag onder artikel 8, onder a, van de Wbp voor de verwerking van de
overige persoonsgegevens die Nike via de app verzamelt en verwerkt (anders dan de
gezondheidsgegevens).
Dit gebrek aan ondubbelzinnige toestemming gold ook (tot november 2015) voor het
(onbedoeld) plaatsen/uitlezen van een tracking cookie van Google DoubleClick bij
bezoek aan nikeplus.nike.com website en voor de pixel van Google DoubleClick in
beide app-versies.
Het CBP heeft de gegevensverwerking ook getoetst aan de grondslagen van artikel 8,
onder b en f, van de Wbp.
Ten aanzien van de noodzaak om gegevens te verwerken voor de uitvoering van een
overeenkomst geldt dat er wel een grondslag kan bestaan om locatiegegevens met
tijd/duur te verwerken gedurende de hardloopactiviteiten, maar daarmee is nog niet
de noodzaak gegeven tot bewaren van deze gegevens voor onbepaalde tijd, of het
analyseren van het gebruik van de app met onderzoeksvragen zoals 'wat is het beste
trainingsplan?' en 'wat is het beste aantal vrienden in de app? (om het gebruik van de
app vol te houden).
Nike heeft in beginsel (met uitzondering van de gezondheidsgegevens en het Google
DoubleClick-cookie) een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van de
persoonsgegevens voor het functioneren van de app en voor de eigen onderzoeks- en
analysedoeleinden. Er bestaat een duidelijke maatschappelijke vraag naar apps die
mensen helpen met hardlopen. Nike kan hier alleen een beroep op doen als zij

betrokkenen veel duidelijker en volledig informeert over de gegevensverwerkingen
die Nike zelf doet, nadat de gegevens door het aanmaken van een account de
smartphone verlaten. De huidige, door het CBP onderzochte, werkwijze van Nike
voldoet daarnaast ook (nog) niet aan de vereisten van proportionaliteit en
subsidiariteit. Dit omdat Nike (nog) geen bewaartermijn heeft bepaald voor de via de
app verkregen persoonsgegevens. Nike heeft alle gegevens sinds de lancering van de
iOS-app in 2010 bewaard. De gegevens worden alleen verwijderd als een gebruiker
zijn account actief verwijdert via de websites van Nike. Nike heeft nog geen procedure
om inactieve gebruikers van de app na verloop van tijd te verwijderen.
Concluderend, omdat Nike geen ondubbelzinnige toestemming verkrijgt voor de
onderzochte gegevensverwerking via de app (na het aanmaken van het account),
alleen voor een beperkte hoeveelheid gegevens een beroep kan doen op de grondslag
van artikel 8, onder b, van de Wbp voor het functioneren van de app en geen beroep
kan doen op artikel 8, onder f, van de Wbp voor de verwerking voor onderzoeks- en
analysedoeleinden, handelt Nike (ten aanzien van de gegevens die geen
gezondheidsgegevens zijn) in strijd met artikel 8 van de Wbp.
Aangekondigde maatregelen
Nike heeft in haar Zienswijze op het rapport concrete maatregelen aangekondigd om
de resterende overtredingen te beëindigen. Dit zijn, samengevat:
 het doorvoeren van wijzigingen in de cookie-toestemmingsvraag op de
websites van Nike, zodat er duidelijker onderscheid komt tussen
(toestemming voor) verschillende soorten cookies;
 het opgeven van lengte en gewicht ook optioneel maken in de webomgeving
van het Nike+ account (voor gebruikers van de Running app die via de
website hun gegevens bekijken);
 bestaande gebruikers van de app per e-mail informeren dat lengte en gewicht
optioneel zijn en hen [vertrouwelijk] toestemming vragen om bestaande
gegevens te behouden;
 het invoeren van één privacybeleid, in plaats van de huidige twee teksten,
waarin meer informatie wordt geboden over de soorten gegevens die Nike
verwerkt, en de verschillende doeleinden van de verwerking. Ook wil Nike
hierin meer aandacht besteden aan het feit dat gegevens uit de app worden
opgeslagen op servers van Nike in de VS (als een gebruiker een Nike+ account
heeft).
 het invoeren van een bewaartermijn voor inactieve gebruikers [vertrouwelijk].

Bijlage 1 - Zienswijze Nike, met de reactie daarop van het CBP290

Maatregelen Nike
Nike geeft aan alle noodzakelijke herstelacties uit te willen voeren. Nike heeft
gedurende het onderzoek en na ontvangst van het rapport voorlopige bevindingen al
aanpassingen gedaan en kondigt in haar zienswijze nadere maatregelen aan, om de
(overige) door het CBP gesignaleerde problemen te verhelpen.

I.

II.

III.

IV.

Nike heeft het opgeven van gewicht en lengte in (nieuwe versies van) de app
optioneel gemaakt. Nike heeft hiertoe op 10 juni voor Android en op 24
augustus 2015 voor iOS nieuwe versies van de app uitgebracht.292 Het CBP
heeft op 15 september 2015 (in nieuwere versies van de app293) vastgesteld dat
het opgeven van lengte en gewicht inderdaad optioneel is. In de iOS-versie
staat op de plek van de waarde het woord 'optional' en in de Android-versie is
de waarde standaard op nul gezet. Gebruikers kunnen de app hierdoor nog
steeds blijven gebruiken, ook zonder lengte en gewicht op te geven, alleen
zonder dat hun caloriegebruik wordt gemeten/berekend.
Nike geeft gebruikers sinds oktober 2015 op het scherm in de app meer
informatie over de doeleinden van de verwerking bij de vraag naar lengte en
gewicht. [vertrouwelijk].294
Nike schrijft dat op 18 juni 2015 op de nike.com website de technische
implementatiefout is verholpen waardoor een Google DoubleClick-cookie
werd geplaatst/uitgelezen voordat een gebruiker toestemming had gegeven.
Het CBP heeft op 15 september 2015 vastgesteld dat er inderdaad geen
tracking cookies meer op deze website worden geplaatst/uitgelezen voordat
een gebruiker toestemming heeft verleend.
Nike heeft in oktober 2015 de technische implementatiefout verhelpen
waardoor, via een pixel, informatie werd verzonden naar Google DoubleClick
bij het aanmaken van een nieuw Nike+ account in beide app-versies296;

Zienswijze Nike van 2 september 2015 op het Rapport voorlopige bevindingen van het
CBP van 8 juli 2015, zoals aangevuld per e-mail van 16 september 2015.
291 Zoals toegelicht in paragraaf 3.8 van het rapport, had Nike ook al maatregelen getroffen
voordat zij het Rapport voorlopige bevindingen van het CBP ontving.
292 Zienswijze Nike, Bijlage 1, p. 4.
293 Het CBP heeft op 15 september 2015 nieuwe accounts aangemaakt in de running app
voor iOS met versie 4.8.2, bijgewerkt op 14 september 2015 en voor Android met versie
1.7.3, bijgewerkt op 17 augustus 2015.
294 Nike had dit tekstvoorstel al voorgelegd aan het CBP per e-mail van 21 mei 2015. De
planning is opgenomen in de e-mail van Nike van 16 september 2015.
295 Zienswijze Nike, Bijlage 1, p. 3.
296 E-mail van Nike van 16 september 2015.
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V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

[vertrouwelijk] wordt een aanpassing doorgevoerd van de cookietoestemmingsvraag op de websites van Nike, zodat er duidelijker onderscheid
komt tussen (toestemming voor) verschillende soorten cookies. Vanaf dat
moment informeert Nike bezoekers van haar websites dat via de Nike
websites functionele, analytische/sociale media en advertentiecookies
geplaatst worden. [vertrouwelijk]
[vertrouwelijk] wordt ook een wijziging doorgevoerd in het gebruikersprofiel
op de websites van Nike, waarmee duidelijker wordt gemaakt dat het
opgeven van lengte en gewicht optioneel is (voor gebruikers van de Running
app die via de websites hun gegevens bekijken). Behalve het woord 'optioneel'
achter de woorden lengte en gewicht, wordt aan het gebruikersprofiel op de
websites de volgende informatie toegevoegd [vertrouwelijk].
[vertrouwelijk] wil Nike een bericht sturen aan alle bestaande gebruikers van
de app in Europa om hen te informeren dat het opgeven van de lengte en het
gewicht optioneel is.297
[vertrouwelijk] wil Nike een grondige wijziging doorvoeren van haar
Europese privacybeleid. Er komt één Europese privacy policy (in plaats van de
huidige twee teksten). Nike wil daarin aanvullende informatie geven over:
1) De verwerking van lengte en gewicht en verwerkingsdoeleinden;
2) De verwerking van andere gegevens via de app;
3) Het verwerkingsdoeleinde 'Research and analysis;
4) De verwerking van persoonsgegevens door (derde) tracking partijen;
5) De opslag van mobiele data op de servers van Nike in de VS.298
[vertrouwelijk] wil Nike bestaande gebruikers toestemming vragen om de
gegevens over lengte en gewicht te behouden.299
[vertrouwelijk] Aanvullend heeft Nike toegelicht dat zij een bewaartermijn
gaat bepalen voor inactieve gebruikers, maar dat ze op dit moment nog geen
termijn kan noemen voor de invoering van dit beleid. [vertrouwelijk]

Standpunt Nike in het kort
Zienswijze Nike: In haar zienswijze van 2 september 2015 op het rapport voorlopige
bevindingen van het CBP bestrijdt Nike, samengevat weergegeven, dat er sprake was
(en is) van (evidente) overtredingen van de Wet bescherming persoonsgegevens
(hierna: Wbp). Nike betwist dat zij gegevens betreffende de gezondheid van
gebruikers van de Nike+ running app verwerkt, als bedoeld in artikel 16 van de Wbp
(gezondheidsgegevens). Nike betoogt voorts dat zij gebruikers adequaat informeerde
over de verwerkingen die zij verricht en daarmee beschikt over rechtsgeldige
toestemming. Daarnaast heeft Nike een overzicht opgenomen van haars inziens
feitelijke onjuistheden in het rapport.

Zienswijze Nike, Bijlage 1, p. 9.
Zienswijze Nike, Bijlage 1, p. 10.
299 Zienswijze Nike, Bijlage 1, p. 9.
297
298

Reactie CBP: Het CBP gaat hieronder puntsgewijs in op de zienswijze van Nike.
Daarbij wordt door het CBP steeds aangegeven in hoeverre de zienswijze heeft geleid
tot aanpassing van de bevindingen, en eventuele daarmee samenhangende
wijzigingen in de conclusies van het rapport. Voorgestelde kleine aanpassingen in
gekozen bewoordingen zijn zonder toelichting doorgevoerd in het Rapport definitieve
bevindingen, voor zover nodig voorzien van een verwijzing naar de zienswijze in een
(nieuwe) voetnoot.
In het licht van het bovenstaande heeft Nike meer in het bijzonder het navolgende ten
aanzien de feiten en beoordeling gesteld dan wel betwist. De inhoud is per onderwerp
gebundeld en beoordeeld door het CBP.

Gezondheidsgegevens
Nike bestrijdt dat de gegevens die zij via de app (in combinatie met het Nike+
account) verwerkt, kwalificeren als gezondheidsgegevens. De Wet bescherming
persoonsgegevens en diverse adviezen van Artikel-29 Werkgroep wijzen in de optiek
van Nike niet (duidelijk) in deze richting.
Nike stelt dat het CBP gebruik maakt van een nieuwe wetsuitleg ten aanzien van het
begrip gezondheidsgegevens. Ten tijde van het onderzoek was de wetsuitleg niet
duidelijk, volgens Nike. Pas in februari 2015 heeft de Artikel 29-werkgroep in een brief
aan de Europese Commissie een aantal criteria gegeven om te beoordelen wanneer
gegevens die worden verwerkt door lifestyle en fitness apps moeten worden
beschouwd als gegevens betreffende iemands gezondheid. Er was daarom, toen Nike
de app ontwikkelde, geen gevestigd referentiekader. Nike schrijft ook dat er geen
eerdere rapporten van toezichthouders of gerechtelijke uitspraken beschikbaar waren
over dit onderwerp. Het CBP handelt daarom in strijd met de algemene beginselen
van behoorlijk bestuur door met terugwerkende kracht overtredingen aan Nike toe te
schrijven op basis van nieuwe wetsuitleg.300
Overigens kan uit de brief van de Artikel 29-werkgroep volgens Nike juist worden
opgemaakt dat er bij de gegevensverwerking door Nike geen sprake is van de
verwerking van gezondheidsgegevens. De verwerking door Nike zou vergelijkbaar
zijn met een voorbeeld uit de brief van een app die alleen stappen telt. Nike citeert een
deel van dit voorbeeld, namelijk: "For example, if an app would only count the number of
steps during a single walk, without being able to combine those data with other data from and
about the same data subject, and in the absence of specific medical context in which the app
data are to be used, the collected data are not likely to have a significant impact on the privacy
of the data subject and do not require the extra protection of the special category of health data."
Nike is van mening dat de brief daarmee de stelling ondersteunt dat lengte en gewicht
opgegeven door de gebruiker in de context van een lifestyle of fitness-app niet
vanzelfsprekend 'gegevens betreffende iemands gezondheid' zijn.301

300
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Zienswijze Nike van 2 september 2015, p. 2-3 (Nederlandse tekst).
Zienswijze Nike, p. 3.

Reactie CBP: Er is geen sprake van een nieuwe wetsuitleg door het CBP, maar van een
concrete toepassing van het wettelijk kader op een relatief nieuwe situatie, namelijk de
verwerking van gezondheidsgegevens door lifestyle en fitness-apps. In het Rapport
voorlopige bevindingen wordt verwezen naar de wetsgeschiedenis waaruit blijkt dat
het begrip 'gezondheid' ruim moet worden opgevat. "Het omvat niet alleen de gegevens
die in het kader van een medisch onderzoek of een medische behandeling door een arts worden
verwerkt, maar alle gegevens die de geestelijke of lichamelijke gezondheid van een persoon
betreffen."302
Het feit dat de Artikel 29-werkgroep gedurende het onderzoek door het CBP een brief
aan de Europese Commissie heeft gestuurd met criteria om te bepalen wanneer er
sprake is van de verwerking van gezondheidsgegevens door apps en slimme
apparaten, betekent niet dat er geen wettelijk kader was waaraan Nike kon toetsen of
sprake was van gezondheidsgegevens.
Dit blijkt ook uit het feit dat Nike in haar eigen melding van de gegevensverwerking
van 20 augustus 2013 bij het CBP al heeft aangegeven dat er sprake is van een
verwerking van gezondheidsgegevens.303 Nike schrijft in haar melding over de
gegevens die zij via de app verwerkt: "4. Sportprestaties die de gebruiker m.b.v. een Nike
app vastlegt (gezondheid). 5. Gewicht en lengte die de gebruiker m.b.v. een Nike app invoert
(gezondheid)."
Ten tijde van de melding bij het CBP, ruim twee jaar geleden, had Nike zelf, op grond
van het bestaande wettelijk kader, al beoordeeld dat zij gezondheidsgegevens
verwerkte via de meetgegevens uit de app. Ook in haar brief van 15 januari 2015
stelde Nike zich nog expliciet op het standpunt dat lengte, gewicht en hartslag
gezondheidsgegevens zijn, en dat Nike deze gegevens daarom verzamelt in
overeenstemming met de vereisten die gelden voor het verwerken van speciale
categorieën persoonsgegevens.304
Het CBP heeft niet geoordeeld dat het eenmalig verzamelen van lengte en gewicht,
zonder bijkomende gegevens, leidt tot de verwerking van gezondheidsgegevens.
Maar uit het onderzoek door het CBP blijkt dat Nike via lengte, gewicht, geslacht en
de meetgegevens uit de app (in combinatie met het Nike+ account) individuele
sportieve prestaties vastlegt en in beginsel gedurende onbepaalde tijd bewaart.
Nike verzamelt per hardloper die is ingelogd op het Nike+ account (mede op basis
van locatiegegevens en gegevens uit de accelerometer in de smartphone) de duur,
afstand en exact gelopen route per hardloopactiviteit, inclusief het aantal gezette
stappen en behaalde Fuel-punten305 (een eigen Nike meeteenheid voor de mate van
geleverde inspanning, gebaseerd op een berekening van het zuurstofgebruik).
Kamerstukken II 1997/98, 25 892, nr. 3, p. 109.
Melding bij het CBP onder nummer m1545058 van Nike Inc, NEON en Nike Retail B.V.
304 Brief Nike van 15 januari 2015, p. 14.
305 De berekening is onafhankelijk van lengte, gewicht en geslacht. Zie de toelichting van
Nike zelf op de URL: https://secure-nikeplus.nike.com/plus/what_is_fuel/. Zie voor een
nadere toelichting op de Nike Fuelpunten: URL: http://mashable.com/2013/01/31/nikefuelband/#sLBHzhe.t8k2. Ricky Engelberg, Experience Director of Digital Sport at Nike,
302
303

Nike berekent op basis van de lengte, gewicht en geslacht een gemiddelde paslengte,
houdt per hardloopactiviteit de paslengte bij, en berekent het aantal verbrande
calorieën per (hard)loopactiviteit.306 Nike bewaart deze gegevens in beginsel voor
onbepaalde tijd in een database met daarin de(ze en andere) gegevens van alle
gebruikers. Nike registreert daarnaast het (totale) aantal (hard)loopactiviteiten en
(totaal) aantal gelopen kilometers (per dag(-deel), week, maand en jaar).307 Nike
berekent tevens (in werkgeheugen) periodiek de gemiddelde prestaties per gebruiker
door de tijd heen (alles, per week, maand of jaar), de langste loop en work-out, de
snelst gelopen kilometer, het hoogste aantal verbrande calorieën en behaalde 'trophies'
(het behalen van bepaalde prestaties zoals aantal gelopen kilometers en milestones
voor behaalde Fuel-punten).308
Het gaat hierbij niet om eenmalige metingen per hardloopactiviteit, maar om een
overzicht van alle geregistreerde en berekende gegevens sinds de loper de app in
gebruik heeft genomen. Hiermee heeft Nike inzage in de sportieve prestaties van
gebruikers door de tijd heen. Nike kan uit de bij haar beschikbare gegevens per
gebruiker in ieder geval afleiden of een gebruiker sportief is (frequent hardloopt).
Nike kan ook conclusies trekken of de gebruiker progressie boekt, door bijvoorbeeld
dezelfde afstand, met vergelijkbare paslengte, in kortere tijd af te leggen, al dan niet
gerelateerd aan de behaalde Fuel-punten (berekende geleverde inspanning). Hieruit
kan Nike afleiden of de conditie van betrokkenen vooruit- of achteruit gaat. Dit
betreffen, zoals Nike ook aangeeft in de melding van de gegevensverwerking bij het
CBP, verwerkingen van bijzondere persoonsgegevens (gegevens betreffende de
gezondheid van de betrokkene), als bedoeld in artikel 16 van de Wbp.
Uit wetenschappelijk medisch onderzoek blijkt dat er een directe relatie bestaat tussen
(regelmatig) sporten en (toename van de) levensverwachting en afname van het risico
op hart- en vaatziekten.
Het Nederlands Instituut voor Sport & Bewegen (NISB) omschrijft dit als volgt:
Regelmatige lichamelijke activiteit bevordert de kwaliteit van leven en kent diverse
gezondheidsvoordelen (US DHHS, 1996; PAGAC, 2008309). Matig intensieve lichamelijke

verklaart daarin: "Oxygen kinetics is the most universal way to understand the level of exertion to
perform a core movement."
306 Brief van Nike van 3 februari 2015, p. 5-6 en exhibit 3 met scriptvoorbeelden.
307 Screenshots van het overzicht van gegevens in het Nike+ account van een bestaande
gebruiker van de running app. URL's: https://secure-nikeplus.nike.com/plus/profile/[naam
gebruiker] en
https://secure-nikeplus.nike.com/plus/activity/running/[naam gebruiker]/year/2014
(forensisch vastgelegd door het CBP op 8 september 2015).
308 Idem.
309 U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and
Prevention, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion,
Physical activity and health: a report of the surgeon general, 1996, URL:
http://www.cdc.gov/nccdphp/sgr/pdf/sgrfull.pdf en Department of Health and Human

activiteit, zoals fietsen of stevig wandelen, heeft al een gunstig effect op de gezondheid, mits
deze regelmatig wordt verricht. Het kan direct of indirect het risico verlagen op het ontstaan
van ziekten. Intensieve lichamelijke activiteit, zoals hardlopen, voetballen en tennis, bevordert
bovendien de conditie van hart en longen, ofwel de cardiorespiratoire fitheid (Wendel-Vos,
2012310).311
Wendel-Vos, de laatst genoemde bron, is werkzaam voor het Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De auteur beschrijft dat regelmatig voldoende
beweging direct het risico verlaagt op de volgende ziekten:
- beroerte
- borstkanker
- coronaire hartziekten, o.a. acuut myocard infarct
- depressie
- diabetes mellitus type 2
- dikkedarmkanker
- osteoporose
- valincidenten bij ouderen312
De Amerikaanse gezondheidsraad (Office of Disease Prevention and Health
Promotion) omschrijft de gezondheidseffecten van regelmatig sporten als volgt:
The Health Benefits of Physical Activity—Major Research Findings
 Regular physical activity reduces the risk of many adverse health outcomes.
 Some physical activity is better than none.
 For most health outcomes, additional benefits occur as the amount of physical activity
increases through higher intensity, greater frequency, and/or longer duration.
 Most health benefits occur with at least 150 minutes a week of moderate-intensity
physical activity, such as brisk walking. Additional benefits occur with more physical
activity.
 Both aerobic (endurance) and muscle-strengthening (resistance) physical activity are
beneficial.
 Health benefits occur for children and adolescents, young and middle-aged adults,
older adults, and those in every studied racial and ethnic group.(...)313

Services, Physical activity guidelines advisory committee report, 2008, URL:
http://www.health.gov/paguidelines/Report/pdf/CommitteeReport.pdf.
310 Wendel-Vos, RIVM, Volksgezondheid Toekomst Verkenning, Nationaal Kompas
Volksgezondheid, 3 juni 2014, URL: , URL:
http://www.nationaalkompas.nl/gezondheidsdeterminanten/leefstijl/ lichamelijkeactiviteit/wat-zijn-de-mogelijke-gezondheidsgevolgen-van-lichamelijke-activiteit/.
311 Nationaal Instituut voor Sport & Beweging, Effecten van bewegen, URL:
http://www.nisb.nl/weten/feiten_cijfers_trends-ontwikkelingen/effecten-vanbewegen.html.
312 Idem.
313 US Office of Disease Prevention and Health Promotion, Physical Activity Guidelines
(2008), URL: http://health.gov/paguidelines/guidelines/chapter2.aspx.

Uit Australisch onderzoek blijkt dat regelmatig sporten een onafhankelijke rol speelt
in het voorspellen en voorkomen van sterfte door hart- en vaatziekten, als alle gewone
risicofactoren en overgewicht zijn uitgesloten.314 Er zijn ook veel specifieke
onderzoeken gedaan, over een lange tijdsperiode, naar de gezondheidseffecten van
hardlopen. Uit de Copenhagen City Heart Study blijkt bijvoorbeeld dat er een directe
relatie bestaat tussen hardlopen en (toename van de) levensverwachting.315
Het (door de tijd heen) meten en vastleggen van activiteiten van mensen waarmee ze
hun levensverwachting direct (positief of negatief) beïnvloeden, dient daarom als een
verwerking van gezondheidsgegevens te worden gekwalificeerd. Omdat Nike de
gegevens over de hardloopactiviteiten door de tijd heen registreert, en daaraan
conclusies kan verbinden over een eventueel toegenomen levensverwachting,
verwerkt Nike via de Running app gezondheidsgegevens.
Nike berekent daarnaast de gemiddelden van een groot aantal sportieve prestaties van
alle hardlopers wereldwijd. Daartoe segmenteert Nike alle gebruikers in 'communities',
langs vier assen, namelijk: leeftijd, geslacht, ervaring en hardloopniveau. Daarbij is
'ervaring' een maatstaf voor activiteiten (zoals hardlopen of het gebruik van de Fuelband) en is 'hardloopniveau' een maatstaf voor totaal aantal gelopen kilometers.316
Voor elk segment berekent Nike de gemiddelde sportieve prestaties, dat wil zeggen:
behaalde Fuel-punten, paslengte, aantal stappen, aantal hardloopactiviteiten (per dag,
week, maand en jaar), duur, verbrande calorieën en totaal aantal gelopen kilometers
voor die categorie (afstand).317
Nike vergelijkt het totaal aantal gelopen kilometers van een individuele gebruiker met
het gemiddelde wereldwijde aantal van hardlopers in dezelfde leeftijdscategorie en
geslacht. Uit deze vergelijking wordt duidelijk of een betrokkene (veel) beter of
slechter presteert dan zijn of haar leeftijdsgenoten van hetzelfde geslacht (zie ook de
toelichting hieronder in deze bijlage, onder het kopje 'Inzage in individuele
sportprestaties').

S. S. Dhaliwal,T.A. Welborn, P.A. Howat, 'Recreational Physical Activity as an
Independent Predictor of Multivariable Cardiovascular Disease Risk', 26 december 2013,
in: PLoS One. 2013; 8(12): e83435.
315 P. Schnohr, H. Scharling, J.S. Jensen, 'Intensity versus duration of walking, impact on
mortality: the Copenhagen City Heart Study' in: European Journal of Cardiovascular
Prevention Rehabilitation 2007;14:72–8., P. Schnohr, J.L. Marott, P. Lange, G.B. Jensen,
'Longevity in male and female joggers: the Copenhagen City Heart Study' in: American
Journal of Epidemiology 2013;177:683–9 en P. Schnohr, J.H. O’Keefe, J. L. Marott, P. Lange,
G.B. Jensen, 'Dose of Jogging and Long-Term Mortality, The Copenhagen City Heart
Study', in: Journal of the American College of Cardiology, februari 2015, URL:
http://content.onlinejacc.org/article.aspx?articleID=2108914.
316 Brief van Nike van 3 februari 2015, p. 5 en exhibit 3 met scriptvoorbeelden.
317 Daarnaast berekent Nike ook het aantal vrienden per segment. Zienswijze Nike, bijlage
2, p. 8-9. De vergelijking met duur en calorieën wordt aanvullend genoemd in de bijlage
op p. 10 en blijkt ook uit de scriptvoorbeelden in exhibit 3 bij de brief van Nike van 3
februari 2015.
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Nike is technisch in staat om, op basis van dezelfde werkwijze, ook andere
vergelijkingen aan te bieden, ten aanzien van bijvoorbeeld behaalde Fuel-punten,
verbrande calorieën of paslengte. Het feit dat Nike deze andere vergelijkingen (op dit
moment) niet aanbiedt aan betrokkenen via het Nike+ account, laat onverlet dat Nike
technisch in staat is om deze vergelijkingen per individuele gebruiker te maken. Uit
deze vergelijkingen kan Nike afleiden hoe de conditie van individuele betrokkenen
zich verhoudt tot vergelijkbare groepen mensen. Ook om die reden verwerkt Nike
gezondheidsgegevens.
Het door Nike geciteerde voorbeeld uit de brief van de Artikel 29-werkgroep doet hier
niets aan af. Het voorbeeld heeft betrekking op het tellen van stappen gedurende één
wandeling, zonder dat daarbij locatiegegevens worden verwerkt, en in afwezigheid
van andere informatie over de betrokkene of een medisch doeleinde voor het gebruik
van de stappenteller. De Artikel 29-werkgroep benadrukt in haar brief dat er geen
sprake mag zijn van bijkomende informatie waaruit gegevens over iemands
gezondheid kunnen worden afgeleid. Dat is bij Nike wel het geval. Nike beperkt de
verzameling van informatie namelijk niet tot getelde stappen gedurende één
hardloopactiviteit, en verzamelt bijkomende informatie.
De Artikel 29-werkgroep noemt in haar brief een voor Nike veel toepasselijker
voorbeeld van een app, namelijk een app die gebruikers vraagt hun lengte en gewicht
op te geven, en die gegevens combineert met een stappenteller:
"For example, there are many apps available that enable users to register their weight and
height, in order to calculate their body mass index. When the data are combined with a step
counter, the data controller may use these data to infer whether the person has a sedentary way
of life or not. Combining these data, the data controller may qualify some users as part of a
population with increased health risks."318
De Artikel 29-werkgroep licht in haar brief toe wat zij bedoelt met de mogelijkheid om
gezondheidsgegevens af te leiden uit informatie uit fitness apps ("to infer knowledge
about that persons health"). Het gaat om de mogelijkheid/het risico dat de meetgegevens
gebruikt kunnen worden om conclusies te trekken ten aanzien van de gezondheid of
gezondheidsrisico's van een persoon. Deze risico´s zijn bij Nike aanwezig, ook omdat
Nike de gedetailleerde gemeten en berekende gegevens (zoals paslengte, verbrande
calorieën en Fuel-punten) in beginsel gedurende onbepaalde tijd bewaart, zolang de
gebruiker de gegevens niet actief verwijdert. Ook in het licht van deze lange
bewaartermijn is er sprake van een verwerking van gezondheidsgegevens, omdat
Nike op basis van deze gegevens inzage heeft in de sportieve prestaties van
betrokkenen door de tijd heen. Hieruit kan Nike afleiden of de conditie van een
individuele betrokkene er, door de tijd heen, op voor- of achteruitgaat. Omdat Nike
ook de gemiddelde wereldwijde sportieve prestaties berekent van vergelijkbare
groepen hardlopers, en Nike technisch in staat is om ook andere vergelijkingen aan te
Brief van 5 februari 2015 van de Artikel 29-werkgroep aan de Europese Commissie, DG
Connect, over mHealth, met annex: 'health data in apps and devices'.
318

bieden dan alleen het totaal aantal gelopen kilometers, kan Nike uit de bij haar
beschikbare gegevens opmaken of een betrokkene significant beter of slechter
presteert dan zijn of haar leeftijdsgenoten van hetzelfde geslacht. Nike kan hieraan
conclusies verbinden over de gezondheid van individuele betrokkenen. Nike
verwerkt daarom via de app (in combinatie met het Nike+ account) gegevens
betreffende de gezondheid van gebruikers van de app, als bedoeld in artikel 16 van de
Wbp.
De zienswijze van Nike heeft ten aanzien van het betoog dat het CBP met
terugwerkende kracht een nieuwe wetsuitleg zou toepassen, niet geleid tot aanpassing
van de feitelijke bevindingen, beoordeling en conclusies in het rapport.
In het licht van de ruime uitleg die volgens de wetgever sinds de inwerkingtreding
van de Wbp aan het begrip gegevens betreffende de gezondheid moet worden, en
gezien het feit dat Nike zelf al in 2013 in haar melding van de gegevensverwerking bij
het CBP aangaf, dat er sprake is van de verwerking van gezondheidsgegevens via de
app, heeft het CBP geen beginselen van behoorlijk bestuur geschonden door op grond
van dit onderzoek te constateren dat Nike via de app (in combinatie met het Nike+
account) gezondheidsgegevens verwerkt.
De zienswijze van Nike heeft ten aanzien van de beoordeling welke gegevens
gezondheidsgegevens zijn wel geleid tot aanvulling van de feitelijke bevindingen en
aanscherping van de beoordeling en conclusie dat Nike, op basis van opgegeven
lengte, gewicht en geslacht, in combinatie met het overzicht van alle meetgegevens uit
de app, gezondheidsgegevens verwerkt als bedoeld in artikel 16 van de Wbp.

Inzage in individuele sportprestaties
Zienswijze Nike: Nike stelt dat zij geen inzage krijgt in de sportieve prestaties van
gebruikers door de tijd heen, inclusief hoeveel en hoe vaak gebruikers sporten, of hun
conditie vooruit- of achteruitgaat, en hoe dit zich verhoudt tot vergelijkbare mensen.
Elke analyse wordt gedaan op geaggregeerd niveau en biedt geen inzicht in
individuele gebruikers. Nike verwijst daarbij naar een toelichting in haar brief van 3
februari 2015. Nike berekent alleen de gemiddelde prestaties van hardlopers
wereldwijd in hetzelfde segment ten aanzien van behaalde Fuel-punten, paslengte,
aantal stappen, aantal hardloopactiviteiten, duur, verbrande calorieën, aantal
vrienden en totaal aantal gelopen kilometers voor die categorie.319 Nike stelt voor de
toelichting in het rapport op de sportieve prestaties te wijzigen dat zij alleen in theorie
inzage krijgt in de sportieve prestaties van gebruikers door de tijd heen.320

319 Zienswijze Nike, bijlage 2, p. 8-9. De berekening van gemiddelde duur en calorieën
wordt aanvullend genoemd in deze bijlage op p. 10. Zie ook brief van Nike van 3 februari
2015, p. 5 en exhibit 3 met scriptvoorbeelden.
320 Zienswijze Nike, bijlage 2, p. 3-4.

Reactie CBP: Uit bijlage 3 bij de brief van Nike van 3 februari 2015321, en uit de
toelichting hierboven in deze bijlage (onder het kopje 'Gezondheidsgegevens') op de
gegevens die Nike verzamelt en verwerkt, blijkt dat Nike beschikt over databases met
daarin de beschikbare ruwe hardloopgegevens van alle gebruikers wereldwijd,
inclusief door Nike uitgevoerde berekeningen op basis van deze gegevens, zoals
paslengte, verbrande calorieën en behaalde Fuel-punten. Ook berekent Nike periodiek
de gemiddelde (individuele) sportieve prestaties per gebruiker door de tijd heen
(altijd, per week, maand of jaar).
Een gebruiker kan via het Nike+ account overzichten zien van zijn of haar gemiddelde
sportieve prestaties door de tijd heen (alles, per week, maand of jaar), ten aanzien van
het gemiddeld en totaal aantal gelopen kilometers, langste loop en work-out, snelste
kilometer, aantal loopactiviteiten, verbrande calorieën en hoogste aantal verbrande
calorieën, paslengte (zowel gemiddelden als hoe de paslengte gedurende een
loopactiviteit varieert), duur, onderverdeling naar dag van de week en dagdeel dat het
meest is gelopen, Fuel-punten en behaalde 'trophies' (inclusief milestones voor
behaalde Fuel-punten).322
Hiermee krijgt Nike inzage in de sportieve prestaties van gebruikers door de tijd heen.
Nike kan uit de bij haar beschikbare gegevens per gebruiker in ieder geval afleiden of
een gebruiker sportief is (frequent hardloopt). Nike kan ook conclusies trekken of de
gebruiker progressie boekt, door bijvoorbeeld dezelfde afstand, met vergelijkbare
paslengte, in kortere tijd af te leggen, al dan niet gerelateerd aan de behaalde Fuelpunten (berekening van de geleverde inspanning). Hieruit kan Nike afleiden of de
conditie van betrokkenen vooruit- of achteruit gaat.
Daarnaast deelt Nike alle gebruikers in segmenten in ('communities'). Daartoe selecteert
Nike gebruikers aan de hand van de unieke user ID's en op basis van geslacht, leeftijd,
ervaring of hardloopniveau. Nike berekent vervolgens per segment de gemiddelde
sportieve prestaties, dat wil zeggen: behaalde Fuel-punten, paslengte, aantal stappen,
aantal hardloopactiviteiten (per dag, week, maand en jaar), duur, verbrande calorieën
en totaal aantal gelopen kilometers voor die categorie (afstand).323 Dit betreft een
verdere verwerking van de persoonsgegevens (waaronder gezondheidsgegevens) van
de gebruikers van de app.
Nike maakt ook minstens één vergelijking van de individuele sportieve prestaties van
een gebruiker met een berekend wereldwijde gemiddelde van een vergelijkbare groep
mensen. Het CBP heeft vastgesteld, via het Nike+ account van een bestaande
gebruiker van de running app, dat Nike een vergelijking aanbiedt van het totaal aantal

321 Brief van Nike van 3 februari 2015, p. 5 en exhibit 3 met scriptvoorbeelden.
322 Screenshots van het overzicht van gegevens in het Nike+ account van een bestaande
gebruiker van de running app. URL's: https://secure-nikeplus.nike.com/plus/profile/[naam
gebruiker] en
https://secure-nikeplus.nike.com/plus/activity/running/[naam gebruiker]/year/2014
forensisch vastgelegd door het CBP op 8 september 2015.
323 Brief van Nike van 3 februari 2015, p. 6.

gelopen kilometers van die gebruiker met de prestaties van een segment personen in
dezelfde leeftijdscategorie, van hetzelfde geslacht.324
Nike schrijft hierover: "In sommige Nike+ producten, waaronder op de website, kunnen
individuele hardlopers hun gegevens zien in vergelijking met andere hardlopers van hetzelfde
geslacht en een vergelijkbare leeftijd. In dit verband zijn de geaggregeerde gegevens die in de
gebruikersinterface worden gepresenteerd voldoende vaag over de criteria die resulteren in de
selectie van de vergelijkingsgroep om terugvoering van de gegevens op bekende gebruikers te
voorkomen."325
Afbeelding 5 uit het rapport: vergelijking van totaal aantal gelopen kilometers326

Nike is technisch in staat om, op basis van dezelfde werkwijze, ook andere
vergelijkingen aan te bieden, ten aanzien van bijvoorbeeld behaalde Fuel-punten,
verbrande calorieën of paslengte. Het feit dat Nike deze andere vergelijkingen (op dit
moment) niet aanbiedt via het Nike+ account, laat onverlet dat Nike technisch in staat
is om deze vergelijkingen per individuele gebruiker te maken, en dat Nike daaruit in
het algemeen kan afleiden hoe de conditie van individuele betrokkenen zich verhoudt
tot vergelijkbare groepen mensen.327

Screenshots van het overzicht van gegevens in het Nike+ account van een bestaande
gebruiker van de running app. URL: https://securenikeplus.nike.com/plus/running/home/[naam gebruiker] forensisch vastgelegd door het
CBP op 8 september 2015.
325 Brief van Nike van 15 januari 2015, p. 17.
326 Screenshots van het overzicht van gegevens in het Nike+ account van een bestaande
gebruiker van de running app. URL: https://securenikeplus.nike.com/plus/activity/running/[naam gebruiker]/year/2014 forensisch vastgelegd
door het CBP op 8 september 2015.
327 Nike biedt wel een vergelijking aan met behaalde Fuelpunten van vrienden als de
gebruiker van de hardloopapp ook een Nike Fuel-band gebruikt. Zie de toelichting van
Nike op de URL: https://secure-nikeplus.nike.com/plus/what_is_fuel/. Nike schrijft: "Play
324

Ten slotte vergelijkt Nike de prestaties van individuele gebruikers met de prestaties
van vrienden die de gebruiker eventueel heeft geselecteerd. In het scherm op de app
wordt daartoe de vergelijking getoond met de prestaties van deze vrienden.328 Dit
betreft ook een individuele beoordeling van de sportieve prestaties (totaal aantal
gelopen kilometers) van een betrokkene, in relatie tot de prestaties van zijn vrienden.
Afbeelding 6 uit het rapport: vergelijking van prestaties met vrienden329

De zienswijze heeft op dit punt geleid tot aanvulling van de feitelijke bevindingen en
beoordeling, maar niet tot aanpassing van de conclusies in het rapport.

Informatie en toestemming
Zienswijze Nike: In aansluiting op het betoog van Nike dat zij geen
gezondheidsgegevens verwerkt, meent Nike dat volstaan kan worden met het
verkrijgen van 'ondubbelzinnige toestemming' (vrij, specifiek en geïnformeerd) voor
de verwerking van gegevens via de app (in combinatie met het Nike+ account), en dat
ze over deze toestemming beschikt.
Omdat het gebruik van de app vrijwillig is, en omdat gebruikers zelf hun lengte en
gewicht invoeren, hebben de gebruikers volgens Nike ondubbelzinnige toestemming
With Friends. NikeFuel is calculated the same way for everyone no matter your age, gender or sport
of choice. Share with friends to see how you stack up."
328 Zie de screenshots van Nike van de app op
http://www.nike.com/nl/nl_nl/c/running/nikeplus/gps-app (forensisch vastgelegd door het
CBP op 15 september 2015).
329 Screenshots van Nike van de app op
http://www.nike.com/nl/nl_nl/c/running/nikeplus/gps-app (forensisch vastgelegd door het
CBP op 15 september 2015).

gegeven voor de verzameling van de gegevens. De toestemming is ook op adequate
informatie gebaseerd, omdat Nike de betrokkenen heeft geïnformeerd via haar
privacybeleid, voordat lengte en gewicht moesten worden opgegeven. Nike schrijft
dat zij naast het privacybeleid ook just in time informatie op het scherm zelf toont,
zoals de melding in het aanmeldingsformulier voor het Nike+ account dat lengte en
gewicht worden gevraagd om "the most accurate run results" te leveren.
Artikel 33 van de Wbp bevat volgens Nike geen verplichting om een limitatieve
opsomming te geven van alle categorieën van verwerkte persoonsgegevens. Nike is
verplicht de gebruiker te informeren over de identiteit van de verantwoordelijke en de
doeleinden van de verwerking. Nike verwijst daarbij naar de opinie van de Artikel 29werkgroep over apps op intelligente apparaten.330 Hieruit leidt Nike af dat zij alleen
aanvullende informatie moet geven wanneer dat gelet op de aard van de gegevens, de
omstandigheden waaronder ze worden verkregen of het gebruik dat ervan wordt
gemaakt, noodzakelijk is. De gebruiker vult zijn of haar lengte, gewicht en geslacht in,
en kiest er zelf voor om de hardloopactiviteiten via de app vast te leggen. Er is geen
reden om informatie te verstrekken indien de gebruiker daarvan reeds op de hoogte
is. Nike stelt daarom dat zij geen nadere informatie hoefde te geven op grond van
artikel 33 Wbp, omdat de gegevens alleen worden gebruikt om de verbrande calorieën
te meten en de afstand vast te leggen voor iedere hardloopactiviteit. Omdat deze
gegevensverwerkingen noodzakelijk zijn om de app aan te kunnen bieden, en omdat
er geen groot inherent risico voor de privacyrechten van betrokkenen is, volstond deze
informatie.
Hoewel Nike wijzigingen heeft doorgevoerd en gaat doorvoeren op grond van het
rapport voorlopige bevindingen, betreft het nieuwe eisen en heeft Nike de Wbp in het
verleden dus niet evident overtreden.331
Reactie CBP: Zoals hierboven in deze bijlage toegelicht, kwalificeren bepaalde
gegevens die Nike verwerkt als gezondheidsgegevens, als bedoeld in artikel 16 van de
Wbp. Omdat artikel 16 van de Wbp een verwerkingsverbod behelst van bijzondere
persoonsgegevens, en omdat Nike alleen een beroep kan doen op de uitzondering van
uitdrukkelijke toestemming van gebruikers voor de verwerking van deze
gezondheidsgegevens, kan Nike voor deze verwerkingen niet volstaan met
ondubbelzinnige toestemming als bedoeld in artikel 8, aanhef en onder a, van de Wbp.
Van uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van gezondheidsgegevens is
(nog) geen sprake.
Uitdrukkelijke toestemming vergt een expliciete wilsuiting van de betrokkene: "een
positieve gedraging, waaruit naar de geldende opvattingen in het maatschappelijk verkeer blijkt
dat de wil gericht is op het verlenen van uitdrukkelijke toestemming."332
Artikel 29-werkgroep, WP 202, Advies 02/2013 over apps op intelligente apparaten, 27
februari 2013, URL: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article29/documentation/opinion-recommendation/files/2013/wp202_nl.pdf.
331 Zienswijze Nike, p. 4-5.
332 Kamerstukken II 1998/99, 25 892, nr. 6, p. 41-42. Zie ook Kamerstukken II 1998/99, 25 892, nr
13, p. 4.
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Aan het verkrijgen van uitdrukkelijke toestemming voor interactieve (online) diensten
worden specifiekere eisen gesteld. De betrokkene dient met een aparte klik (of een
combinatie van klikken) zijn akkoord te geven voor een specifieke
gegevensverwerking (van zijn bijzondere persoonsgegevens).
‘‘Bij interactieve diensten zal de uitdrukkelijke toestemming bijvoorbeeld pas
aanwezig mogen worden geacht wanneer de betrokkene zijn toestemming voor de
verwerking van gegevens in het kader van de verstrekking van een specifieke dienst,
door middel van een aparte klik of een combinatie van klikken heeft bevestigd.333
Ondubbelzinnige toestemming

Ten overvloede vult het CBP aan dat evenmin sprake is van ondubbelzinnige
toestemming voor het verwerken van de andere persoonsgegevens (artikel 8, aanhef
en onder a, van de Wbp). Dit omdat er (nog) onvoldoende informatie beschikbaar is
voor gebruikers over de doeleinden van de verwerking(en) én omdat Nike
onvoldoende nadere informatie verstrekt aan betrokkenen.
Van toestemming is slechts sprake indien deze ‘vrij’, ‘specifiek’ en ‘geïnformeerd’ is
(artikel 1, aanhef en onder i, van de Wbp). ‘Vrij’ betekent dat de betrokkene in vrijheid
zijn wil moet kunnen uiten.334 ‘Specifiek’ betekent dat de wilsuiting betrekking moet
hebben op een bepaalde gegevensverwerking of een beperkte categorie van
gegevensverwerkingen (geen algemeen geformuleerde machtiging).335
Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat voor een rechtsgeldige (ondubbelzinnige) wilsuiting
geldt duidelijk moet zijn welke verwerking, van welke gegevens, voor welk doel zal
plaatsvinden.336
Deze toestemming moet gegeven worden vóórdat de persoonsgegevens worden
verkregen.337 De verantwoordelijke moet betrokkenen voldoende en begrijpelijk
informeren over de verschillende aspecten van de gegevensverwerking die voor hen
van belang zijn.338 Alleen dan kunnen gebruikers een bewuste, op informatie
berustende, keuze te maken of zij instemmen met de voorgestelde
gegevensverwerking, in verhouding tot de impact die dit heeft op hun persoonlijke
levenssfeer. Er is dus een nauwe verwevenheid tussen de grondslag van toestemming
en de informatieplicht uit de artikelen 33 en 34 van de Wbp.
333
334

Kamerstukken II 1998/99, 25 892, nr. 6, p. 41-42.
Kamerstukken II 1997/98, 25 892, nr. 3, p. 65.

Kamerstukken II 1997/98, 25 892, nr. 3, p. 65.
Idem, p. 68.
338 Idem, p. 66.
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Op grond van artikel 33, tweede lid, en artikel 34, tweede lid, van de Wbp, dient
een verantwoordelijke de betrokkene te informeren over zijn identiteit en de
doeleinden van de gegevensverwerking, als de betrokkene hier niet reeds van op
de hoogte is. De artikelen 33 en 34 van de Wbp gaan er vanuit dat er geen
onderzoeksplicht van de betrokkene is. De hieraan ten grondslag liggende gedachte is die
van een ongelijkwaardigheid van partijen.339 Uit de wetsgeschiedenis blijkt dit ook
geldt in de situatie dat een betrokkene de verantwoordelijke zelf benadert.
“Indien een betrokkene een verantwoordelijke zelf benadert, zal deze weliswaar veelal
reeds op de hoogte zijn van diens oogmerken en identiteit. Dat laat onverlet dat de
verantwoordelijke het concrete doel en eventueel aanvullende informatie aan de
betrokkene moet verstrekken, en indien er twijfel over bestaat, tevens zijn identiteit."340
Het CBP heeft drie doeleinden van de verwerking geïdentificeerd waarover Nike
betrokkenen (nog) moet informeren, vóórdat Nike de persoonsgegevens verkrijgt.341
Dit zijn:
4.
5.
6.

Het (op de servers van Nike) bijhouden van (ontwikkelingen in) de sportieve
prestaties van het individu
Vergelijking van de individuele sportieve prestaties met de gemiddelde
prestaties van een vergelijkbare groep mensen
Onderzoeks- en analysedoeleinden

Ten aanzien van het eerste -door het CBP geïdentificeerde- doeleinde noemt Nike in
de opsomming van de persoonsgegevens die zij via de app verzamelt en verwerkt342
weliswaar dat zij 'gegevens over activiteiten en prestaties' verwerkt, maar deze
informatie is onvoldoende specifiek en niet gerelateerd aan de doeleinden van deze
gegevensverwerking. Nike noemt in haar app privacybeleid vier voor dit onderzoek
relevante doeleinden, namelijk:
5. om ervoor te zorgen dat u onze producten en services en hun verschillende functies
kunt gebruiken;

Kamerstukken II 1997/98, 25 892, nr. 3, p. 150.
Idem. p. 151.
341 Kamerstukken II 1997/98, 25 892, nr. 3, p. 68.
342 Nike vermeldt in het Privacybeleid van NIKE Inzake Apps (EU): naam, geboortedatum en
geslacht, e-mailadres en postadres, telefoonnummer, creditcardgegevens, indien nodig, gegevens en
profiel van sociale media, locatiegegevens (gps),gegevens over activiteiten en prestaties,
identificatiegegevens van en andere informatie over uw mobiele toestel; uw IP-adres, welk soort
browser en systeem u gebruikt en de taalinstellingen; cookiegegevens en of u over software beschikt
die u toegang geeft tot bepaalde functies; uw toegangstijden en de URL van de verwijzende website;
gegevens over uw aankopen; gegevens over uw interacties met onze services en producten. URL:
https://help-all.nike.com/app/answers/detail/article/mobile-privacy/
lang_local/nl_nl/a_id/53246.
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6. om onze producten en services aan te passen en te personaliseren om uw
gebruikservaring te personaliseren;
7. om onze producten en services te uit te voeren, te verbeteren en te onderhouden;
8. om te analyseren hoe onze producten en services worden gebruikt;
Nike laat na (ten aanzien van het eerste - door het CBP geïdentificeerde - doeleinde)
om betrokkenen te informeren dat zij (mede op basis van lengte en gewicht) de
verbrande calorieën, paslengte en Fuel-punten berekent, en mede op basis daarvan de
sportieve prestaties van gebruikers door de tijd heen bijhoudt, inclusief hoeveel, hoe
vaak en hoe intensief betrokkenen sporten. Ook informeert Nike betrokkenen
onvoldoende (alleen deels, via de schermvoorbeelden bij installatie van de app) dat zij
berekeningen doet van de gemiddelde of beste prestaties.
Over het tweede -door het CBP geïdentificeerde - doeleinde (Vergelijking van de
individuele sportieve prestaties met de gemiddelde prestaties van een vergelijkbare
groep mensen) informeert Nike betrokkenen in het geheel niet. Het feit dat Nike
gemiddelden berekent van de sportieve prestaties per segment en in ieder geval één
vergelijking aanbiedt aan betrokkenen van hun prestaties (totaal aantal gelopen
kilometers) met de prestaties van vergelijkbare mensen (zelfde leeftijdscategorie en
geslacht), betreft een verdere verwerking van de beschikbare (gezondheids-)gegevens.
Op grond van artikel 33, tweede lid, en artikel 34, tweede lid, van de Wbp, dient een
verantwoordelijke de betrokkene te informeren over zijn identiteit en de doeleinden
van de gegevensverwerking, als de betrokkene hier niet reeds van op de hoogte is.
Betrokkenen hebben, gezien de aard van de gegevens, een reëel belang bij informatie
over dit doeleinde van de gegevensverwerking.
Nike moet betrokkenen ook meer informatie geven over het derde doeleinde, namelijk
de verwerking van overige persoonsgegevens voor eigen onderzoeksdoeleinden. Nike
noemt als doeleinde in het app-privacybeleid: "om te analyseren hoe onze producten en
services worden gebruikt", maar omdat dit doeleinde niet nader is afgebakend, en niet
gerelateerd aan de soorten persoonsgegevens die Nike voor dit doeleinde verwerkt,
kunnen betrokkenen de impact van deze gegevensverwerking onvoldoende
beoordelen. Daarmee krijgen ze onvoldoende zeggenschap of zij akkoord willen gaan
met deze verwerking, of niet. De beide privacy policies bevatten geen nadere
toelichting.
Uit het onderzoek door het CBP blijkt dat Nike geen gezondheidsgegevens verwerkt
voor marketingdoeleinden. De onderzoeksvragen zijn beperkt tot onderzoek naar aan
het app-gebruik verwante gegevens, zoals de vraag wat het beste aantal vrienden is
om het gebruik van de app vol te houden. Omdat het derde doeleinde niet gepaard
gaat met de verwerking van gezondheidsgegevens, hoeft Nike voor deze verwerking
geen (uitdrukkelijke) toestemming te verkrijgen. Nike kan voor deze verwerking in
beginsel een beroep doen op de grondslag van artikel 8, onder f, van de Wbp
(noodzaak ter behartiging van haar gerechtvaardigd belang). Maar dat laat onverlet
dat Nike betrokkenen wel adequaat moet informeren over het bestaan en de inhoud
van deze (verdere) verwerking. Betrokkenen moeten uit de informatie zonder moeite
kunnen opmaken wat er wel en niet met hun gegevens gebeurt.

Ten aanzien van de soorten persoonsgegevens geldt dat een verantwoordelijke op
grond van artikel 33, derde lid, en artikel 34, derde lid, van de Wbp, nadere informatie
aan de betrokkene moet verstrekken, wanneer dat gelet op de aard van de gegevens,
de omstandigheden waaronder zij worden verkregen, of het gebruik dat ervan wordt
gemaakt, nodig is om tegenover de betrokkene een behoorlijke en zorgvuldige
verwerking te waarborgen.
Ten aanzien van de aard van de gegevens onderstreept het CBP dat Nike bijzondere
persoonsgegevens verwerkt, namelijk gezondheidsgegevens, en overige gegevens van
gevoelige aard, zoals de locatie van de betrokkenen. Omdat Nike het gebruik van de
locatie en gezondheidsgegevens onvoldoende afbakent of toelicht, kan een
gemiddelde internetgebruiker de aard en omvang van de gegevensverwerking niet
bepalen.
Ten aanzien van de omstandigheden waaronder de gegevens worden verkregen,
verkrijgt Nike de persoonsgegevens - die zij voor de drie genoemde doeleinden
verwerkt – deels op indirecte wijze van betrokkenen (de meetgegevens uit de
smartphones). Betrokkenen worden via de appstore (Android) en via systeemvragen
in het besturingssysteem (iOS) weliswaar geïnformeerd over het feit dat de app
toegang wil tot andere de locatiegegevens, het adresboek, de agenda en foto's, maar
de informatie hierover is niet gerelateerd aan de doeleinden waarvoor Nike deze
gegevens verwerkt. De informatie is bovendien onvoldoende specifiek met betrekking
tot de (soorten) gegevens die Nike (aan de hand hiervan) verwerkt, waaronder
sportieve prestaties (gezondheidsgegevens).
Omdat Nike via de machtigingen in de appstore/in het besturingssysteem in
beginsel toegang krijgt tot alle persoonsgegevens op de smartphone in elke
gevraagde categorie, maar in werkelijkheid maar een beperkt deel van de gegevens
verwerkt, dient Nike, in relatie tot de functionaliteit van de app, betrokkenen ook
te informeren welke gegevens zij niet verwerkt. Zonder die nadere informatie
worden betrokkenen onvoldoende in staat gesteld om te kunnen beoordelen of zij
akkoord gaan met de gegevensverwerking, of niet.
Dit geldt bijvoorbeeld voor de toegang tot het adresboek; Nike moet (om
rechtsgeldige specifieke toestemming te verkrijgen) toelichten dat zij de gegevens
uit het adresboek alleen voor een compare and forget gebruikt. Daarnaast moet Nike
betrokkenen ook de nadere informatie verstrekken dat (en voor welk doeleinde) zij
de meetgegevens van de accelerometer gebruikt, omdat daarvoor geen aparte
machtigingsvraag wordt gesteld door de appstore (Android) of in het
besturingssysteem (iOS).
Ten aanzien van de informatie die Nike rechtstreeks van betrokkenen verkrijgt, zoals
geslacht, lengte en gewicht, is de toelichting op het scherm om "the most accurate run
results" te leveren, eveneens onvoldoende specifiek. Het feit dat een betrokkene
vrijwillig de app gebruikt, en zelf bepaalde gegevens invoert over lengte, gewicht en
geslacht, laat onverlet dat pas van toestemming sprake kan zijn als de gebruiker eerst
is geïnformeerd welke gegevens voor welke doelen worden verwerkt.

Een betrokkene kan uit de informatie op het scherm niet opmaken dat Nike op grond
van deze gegevens (en overige meetgegevens uit de app) het aantal verbrande
calorieën en paslengte berekent en daarmee gezondheidsgegevens van de betrokkene
verwerkt. Ook de aanvullende informatie in de iOS-versie van de app, dat lengte
wordt verwerkt om beter afstanden te kunnen berekenen, en gewicht om beter de
verbrande calorieën te kunnen berekenen, schiet in dat opzicht tekort, omdat
informatie ontbreekt over de berekende paslengte, en andere sportieve prestaties. In
de nieuwste Android-versie van de app ontbreekt een nadere toelichting.
Bij installatie van de app kunnen gebruikers opmaken uit de voorbeelden van
schermen in de appstore, en op het scherm bij ingebruikname van de app, dat Nike
totaal en gemiddeld aantal Fuelpunten gaat bijhouden, gemiddeld afgelegde afstand,
gemiddelde paslengte en totaal aantal kilometers en runs. Ook toont Nike dat
gebruikers kunnen vergelijken en wedijveren met vrienden.

Afbeelding 7: scherm in Android-app343

Afbeelding 8: scherm in iOS appstore344

Betrokkenen kunnen uit deze schermvoorbeelden weliswaar opmaken dat de app
totaal en gemiddeld aantal Fuel-punten gaat bijhouden, gemiddeld afgelegde afstand,
gemiddelde paslengte en totaal aantal kilometers en runs, maar het is niet of
onvoldoende duidelijk dat Nike deze gegevens gaat verzamelen en bewaren, zodra
een betrokkene een Nike+ account aanmaakt.
Het gebrek aan (nadere) informatie is in strijd met het transparantiebeginsel uit de
Wbp en het in artikel 6 van de Wbp neergelegde beginsel van ‘fair processing’. Dit
heeft tot gevolg dat overtreding van de informatieplicht zal leiden tot onrechtmatige

Running app voor voor Android met versie 1.7.3, bijgewerkt op 17 augustus 2015,
forensisch vastgelegd door het CBP op 15 september 2015.
344 Running app voor iOS met versie 4.8.2, bijgewerkt op 14 september 2015, forensisch
vastgelegd door het CBP op 15 september 2015.
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verwerking(en).345 Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat er geen er geen onderzoeksplicht
van de betrokkene is. De hieraan ten grondslag liggende gedachte is die van een
ongelijkwaardigheid van partijen.346 Van een gemiddelde gebruiker van een smartphone
kan niet verwacht worden dat hij het gegevensverkeer van de app met speciale
software onderzoekt, om te achterhalen welke persoonsgegevens Nike feitelijk
verzamelt. Bovendien vinden bepaalde (verdere) verwerkingen uitsluitend plaats in
de systemen van Nike, en onttrekken zich daarmee in hun geheel aan het zicht van de
betrokkenen.
Nike moet daarom een overzicht bieden van de (soorten) persoonsgegevens die zij
direct (via het aanmeldingsformulier) en indirect (meetgegevens via de smartphone)
van betrokkenen verzamelt en verwerkt, en dit relateren aan haar verschillende
(specifieke) verwerkingsdoeleinden.
Omdat Nike niet of onvoldoende informeert over de soorten persoonsgegevens die zij
verzamelt en verwerkt, en over de doeleinden van de gegevensverwerking, is geen
sprake van ondubbelzinnige toestemming voor de onderzochte
gegevensverwerkingen. Bij de eerste twee doeleinden gaat het ook om verwerkingen
van gezondheidsgegevens, waarbij Nike het verwerkingsverbod alleen kan
doorbreken met uitdrukkelijke toestemming van betrokkenen.
Het CBP heeft op 15 september 2015 (in nieuwere versies van de app347) vastgesteld
dat het opgeven van lengte en gewicht inmiddels optioneel is. Dit laat echter de
doorlopende verwerking onverlet van gezondheidsgegevens van alle bestaande
gebruikers van de app. Er is geen sprake van een gedwongen update van de app.
Bovendien ontbreekt ook voor nieuwe gebruikers, of voor gebruikers die de app
updaten, (nog) informatie over het feit dat Nike, op basis van onder andere lengte en
gewicht, gezondheidsgegevens verwerkt. Door het gebrek aan toelichting hebben
betrokkenen onvoldoende zeggenschap over de gegevensverwerking, en kan Nike uit
het (door betrokkenen zelf) invoeren van lengte en gewicht niet opmaken dat zij
instemmen met de ( doeleinden van) de gegevensverwerkingen door Nike.
Daarom verandert deze maatregel (nog) niets aan de beoordeling van het CBP dat
Nike nog geen uitdrukkelijke toestemming verkrijgt van betrokkenen voor de
verwerking van gezondheidsgegevens.
De zienswijze heeft op dit punt geleid tot aanvulling van de feitelijke bevindingen,
wettelijk kader en beoordeling, maar niet tot aanpassing van de conclusies in het
rapport.

Idem, p. 149.
Kamerstukken II 1997/98, 25 892, nr. 3, p. 150.
347 Het CBP heeft op 15 september 2015 nieuwe accounts aangemaakt in de Running app
voor iOS met versie 4.8.2, bijgewerkt op 14 september 2015 en voor Android met versie
1.7.3, bijgewerkt op 17 augustus 2015.
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Verwijderen van historische persoonsgegevens
Zienswijze Nike: De Nike+ Running app is bedoeld om de hardloopactiviteiten van
de gebruiker vast te leggen en dient als archief voor de gebruiker. Het feit dat de
informatie die Nike via de running app verzamelt, enige jaren oud is, betekent
volgens Nike niet dat het niet langer interessant is voor de gebruiker. Nike wil niet
proactief informatie verwijderen als er een kans bestaat dat gebruikers later de app
weer willen gebruiken. Volgens Nike zou zij op grond van het rapport van het CBP na
een willekeurige termijn gebruikersgegevens moeten verwijderen. Dit zou een inbreuk
opleveren op de autonomie van de gebruiker. [vertrouwelijk] Aanvullend heeft Nike
toegelicht dat zij een bewaartermijn gaat bepalen voor inactieve gebruikers, maar dat
ze op dit moment nog geen termijn kan noemen voor de invoering van dit beleid.
[vertrouwelijk]
Reactie CBP: Het CBP heeft in het onderzoek vastgesteld dat Nike (nog) geen
bewaartermijn heeft ingesteld voor de gegevens die zij via de app (inclusief het Nike+
account) verkrijgt. Dit speelt een rol bij de beoordeling van de grondslag van artikel 8,
aanhef en onder f, van de Wbp (noodzaak ter behartiging van het gerechtvaardigd
belang van Nike) voor de verwerking van persoonsgegevens anders dan
gezondheidsgegevens.
Nike beschikt over alle gegevens sinds de lancering van de iOS-app in 2010. De
gegevens worden alleen verwijderd als een gebruiker zijn of haar account actief
verwijdert via de websites van Nike. Het CBP heeft in het rapport opgenomen dat
Nike aan een plan werkt om bewaartermijnen te gaan bepalen van de gegevens die zij
verkrijgt via de app. Maar zolang dat beleid niet is bepaald en doorgevoerd, voldoet
de gegevensverwerking niet aan het proportionaliteitsvereiste. Dit gelet op de
belangen van betrokkenen, omdat het bij deze gegevens ook gaat om locatiegegevens
en dit persoonsgegevens zijn van gevoelige aard.
Het CBP heeft daarbij niet gesteld of geïmpliceerd dat Nike een willekeurige termijn
zou moeten bepalen om gebruikersgegevens te verwijderen, maar aangegeven dat bij
veel online diensten ten aanzien van inactieve gebruikers een bewaartermijn van een
jaar gangbaar is, nadat bijvoorbeeld een herinnering is verstuurd of de betrokkene nog
gebruik wil blijven maken van de dienst. Het gaat dus primair om het bepalen van
beleid voor de bewaartermijn van gegevens ten aanzien van inactieve gebruikers en
het informeren van gebruikers over deze bewaartermijn. Nike beschikt over de
contactgegevens van gebruikers met een Nike+ account, en kan gebruikers na een
periode van inactiviteit een bericht sturen per e-mail of zij ermee instemmen dat Nike
de verzamelde gegevens blijft verwerken, voor als de gebruiker in de toekomst de app
weer wil gaan gebruiken. Het staat Nike vrij om een tweede herinnering te sturen,
maar indien geen respons volgt, dient Nike ervan uit te gaan dat de gebruiker de app
niet meer wil gebruiken en dat Nike dus geen grondslag meer heeft voor de
verwerking van de persoonsgegevens van die gebruiker. Het is aan Nike zelf om die
periode en dat beleid te bepalen, op grond van de afweging tussen het
gebruikersbelang en de plicht om persoonsgegevens te verwijderen nadat ze niet

langer noodzakelijk zijn voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor ze zijn
verzameld.
Ten aanzien van pseudonimisering wijst het CBP op de opinie van de Artikel 29werkgroep over anonimiseringstechnieken.348 Pseudonimisering is geen vorm van
anonimisering. Pseudonimisering vermindert de 'linkability' (de relateerbaarheid) van
de identiteit van betrokkenen, en kan daardoor een nuttige beveiligingsmaatregel zijn,
maar leidt niet tot de conclusie dat er geen sprake meer is van persoonsgegevens.349
Voor zover Nike gegevens zou willen pseudonimiseren nadat betrokkenen hun
account hebben verwijderd (in plaats van verwijderen of onomkeerbaar anonimiseren)
dient Nike daarom ook een bewaartermijn te bepalen en een grondslag te hebben voor
de verwerking van gepseudonimiseerde gegevens.
De zienswijze heeft op dit punt geleid tot aanvulling van de feitelijke bevindingen en
beoordeling, maar niet tot aanpassing van de conclusies in het rapport.

Hardlopers begrijpen
Zienswijze Nike: Nike ontkent dat zij de gegevens gebruikt om het gedrag van
hardlopers te begrijpen.
Reactie CBP: Dat Nike de (historische) gegevens gebruikt "om het gedrag van hardlopers
te begrijpen" is een letterlijk citaat uit de brief van Nike van 15 januari 2015. Ook in de
Engelstalige versie van de brief van Nike van 15 januari 2015 is sprake van
"understanding the behaviour of runners."
De zienswijze heeft op dit punt geleid tot aanvulling van de feitelijke bevindingen met
een voetnoot waarin de ontkenning van Nike is opgenomen, maar niet tot aanpassing
van de beoordeling en conclusies in het rapport.

Artikel 29-werkgroep, WP 216, Opinion 05/2014 on Anonymisation Techniques, 10 april
2014, URL: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinionrecommendation/files/2014/wp216_en.pdf.
349 Artikel 29-werkgroep, WP 216, p. 10: "A specific pitfall is to consider pseudonymised data to
be equivalent to anonymised data. The Technical Analysis section will explain that pseudonymised
data cannot be equated to anonymised information as they continue to allow an individual data
subject to be singled out and linkable across different data sets. Pseudonymity is likely to allow for
identifiability, and therefore stays inside the scope of the legal regime of data protection. This is
especially relevant in the context of scientific, statistical or historical research."
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