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Geachte A., 
 
Naar aanleiding van het onderzoek dat door het College bescherming persoonsgegevens (CBP) op 
grond van artikel 60 Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is ingesteld naar de wijze waarop 
u als verantwoordelijke voor de website www.zikle.nl persoonsgegevens verzamelt en publiceert, 
heeft het CBP een beslissing genomen.  
 
De loop van de procedure 
De website Zikle.nl is een sociale netwerksite, die gebruikers een (profiel)pagina laat aanmaken, 
welke ze vervolgens kunnen koppelen aan de profielen van anderen binnen hun sociaal netwerk. 
Het CBP heeft in het onderzoek naar de wijze waarop u als verantwoordelijke voor de website 
persoonsgegevens verzamelt en publiceert, voornamelijk aandacht besteed aan de naleving van 
de artikelen 5, 6, 13 en 33 van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). 
 
Bij brief van 31 maart 2008 heeft het CBP de voorlopige bevindingen van het onderzoek aan u 
kenbaar gemaakt. Hierin is geconcludeerd dat u in strijd met de bepalingen van de Wbp 
persoonsgegevens verwerkt. In dat verband heeft het CBP u er onder meer op gewezen dat voor 
de verwerking van persoonsgegevens van een minderjarige die de leeftijd van 16 jaren nog niet 
heeft bereikt, de toestemming van zijn wettelijk vertegenwoordiger is vereist.  
Verder bent u erop gewezen dat u onvoldoende informatie verstrekt over uw verzamel- en 
verwerkingsdoeleinden en voorts dat u heeft nagelaten de vereiste beveiligingsmaatregelen te 
treffen om de risico’s van de publicatie van persoonsgegevens op internet te beperken. 
 
Bij e-mailbericht van 21 april 2008 heeft u naar aanleiding van de voorlopige bevindingen een 
zienswijze gegeven, zoals bedoeld in artikel 60, tweede lid, Wbp. In dat kader heeft u het CBP 
bericht dat u naar aanleiding van het onderzoek een aantal aanpassingen op de website heeft 
doorgevoerd.  
 
Bij brief van 22 september 2008 heeft het CBP u de definitieve bevindingen van het onderzoek 
toegezonden. Daarbij bent u erop gewezen dat de aanpassingen de situatie verbeteren, doch dat 
de wijze waarop u persoonsgegevens verzamelt en publiceert nog steeds in strijd is met de 
artikelen 5, 6, 13 en 33 van de Wbp. In dat verband heeft het CBP u verzocht om binnen een 
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termijn van drie weken aan het CBP kenbaar te maken welke aanpassingen u van plan bent op de 
website door te voeren teneinde de geconstateerde onrechtmatigheden op te heffen.  
Dit verzoek is bij e-mailbericht van 16 oktober 2008 herhaald, waarbij u bij e-mailberichten van  
16 en 23 oktober 2008 heeft aangegeven dat u meer tijd nodig heeft om de benodigde maatregelen 
te treffen. 
 
Bij e-mailbericht van 28 oktober 2008 heeft u een reactie gegeven op de definitieve bevindingen 
van het onderzoek en heeft u aangegeven welke maatregelen u op de website heeft doorgevoerd. 
 
Bij brief van 9 december 2008 heeft het CBP u bericht dat de door u getroffen maatregelen 
onvoldoende zijn om de geconstateerde onrechtmatigheden op te heffen en dat het CBP 
voornemens is om op grond van artikel 65 Wbp handhavend op te treden. Daarbij bent u erover 
geïnformeerd dat de definitieve bevindingen van het onderzoek op de website van het CBP zullen 
worden gepubliceerd. 
 
Bij e-mailberichten van 10 december 2008 en 16 januari 2009 heeft u naar aanleiding van het 
voorgenomen besluit het CBP bericht welke maatregelen u op de website heeft doorgevoerd. 
 
Naar aanleiding van uw reactie heeft het CBP u bij brief van 2 februari 2009 bericht dat de door u 
getroffen maatregelen nog steeds onvoldoende zijn. Het CBP heeft u in dat verband aangegeven 
dat het noodzakelijk de volgende maatregelen op de website door te voeren: 
1. Het standaard afschermen van de pagina’s van zowel de bestaande als de nieuwe leden van 

Zikle.nl totdat het lid zelf een keuze heeft gemaakt over de toegankelijkheid van zijn pagina’s 
voor anderen. Dit houdt in dat de pagina’s in eerste instantie slechts toegankelijk zijn voor het 
lid zelf, totdat hij expliciet de keuze heeft gemaakt om zijn pagina ook voor anderen 
beschikbaar te stellen, zoals voor (zelfgekozen) vrienden, elk lid van Zikle.nl of elke 
internetgebruiker (d.w.z. een niet-ingelogde gebruiker). Tevens dient het lid expliciet aan te 
geven of zijn pagina beschikbaar mag worden gesteld voor zoekmachines. 

2. Op de website informatie geven over het absolute recht van verzet tegen het gebruik van 
gegevens voor direct marketingdoeleinden. 

Het CBP heeft u in de gelegenheid gesteld om binnen een termijn van vier weken de in deze brief 
genoemde noodzakelijke maatregelen te effectueren. 
 
Bij e-mailbericht van 13 maart 2009 heeft u het CBP bericht dat u de noodzakelijke maatregelen 
heeft doorgevoerd. 
 
Beslissing 
Het CBP heeft de door u getroffen maatregelen onderzocht. In dat verband is vastgesteld dat u de 
website zodanig heeft ingericht dat een lid van de website bij het inloggen op zijn account dient 
aan te geven voor wie hij zijn pagina’s toegankelijk wil maken. Indien het lid ten aanzien van de 
toegankelijkheid van zijn pagina’s geen keuze maakt of niet op zijn account inlogt, dan blijven de 
pagina’s – zowel voor hem als voor anderen – afgeschermd. 



 

 

DATUM 19 maart 2009 
ONS KENMERK z2008-00505 

BLAD 3 

Bij het aspirant lid heeft u ervoor gezorgd dat de keuze met betrekking tot de toegankelijkheid 
onderdeel uitmaakt van het registratieproces. 
 
Het CBP heeft voorts vastgesteld dat u in de Privacyverklaring Zikle.nl heeft aangepast door de 
volgende passage hierin op te nemen: 
"Daarnaast kan Zikle.nl je aanmeld en profiel gegevens gebruiken om de inhoud van onze site af 
te stemmen op jouw voorkeuren en om je gerichte advertenties te kunnen tonen bij je bezoek aan 
onze site. Het is de gebruiker ten alle tijden toegestaan zich te verzetten tegen dit gebruikt. Neem 
hiervoor contact met ons op via het contact formulier. Je gegevens zullen hierbij niet worden 
verstrekt aan derden."  
 
Het CBP stelt vast dat de geconstateerde onrechtmatigheden door de door u getroffen 
maatregelen ongedaan zijn gemaakt, reden waarom het CBP thans geen aanleiding ziet om verder 
handhavend op te treden. 
 
Wellicht ten overvloede wijst het CBP u erop dat op u de verantwoordelijkheid rust voor het 
blijvend waarborgen van de naleving van de bepalingen van de Wbp.  
 
Hoogachtend, 
 
Het College bescherming persoonsgegevens, 
Voor het College, 
 
 
 
 
mr. J. Kohnstamm 
voorzitter 


