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CookieInfo heeft een oplossing waarmee afnemers geautomatiseerd kunnen
voldoen aan de cookieregelgeving. Door middel van het installeren van twee scripts
wordt bij een afnemer automatisch de cookiebanner en de cookieverklaring
gegenereerd op basis van de cookies die de afnemer gebruikt. Ook worden de
cookies geblokkeerd en pas na het geven van toestemming gebruikt.
Aan het gebruik van cookies zijn strenge (privacy)regels verbonden. De
cookiewetgeving is vastgelegd in de Telecommunicatiewet (Tw) en deels in de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Vanuit Europa wordt gewerkt
aan nieuwe wetgeving: e-Privacyverordening (EPV). De (Nationale én Europese)
toezichthouders hebben aangegeven strenger te controleren op cookiegebruik en
hebben met het oog daarop een streng normenkader gesteld.
Samengevat zijn de belangrijkste juridische verplichtingen en uitgangspunten met
betrekking tot cookies:
▪ Voorafgaande toestemming voor cookies
Het uitgangspunt is dat voor alle cookies toestemming is vereist. Maar voor het
gebruiken van cookies die geen of geringe gevolgen hebben voor de privacy van de
websitebezoeker (bijv. functionele cookies) hoeft geen toestemming te worden
verkregen. Voor cookies die wel gevolgen hebben voor de privacy van de
websitebezoeker (bijv. tracking of marketing cookies) moet altijd toestemming
worden verkregen. Pas na het geven van toestemming mogen de cookies worden
gebruikt.
▪ Toestemmingsvraag in de cookiebanner
De toestemmingsvraag en de informatie in de cookiebanner moet in ieder geval
bestaan uit de volgende elementen:
 Voor welk type cookie er toestemming wordt gegeven;
 Toestemmingsbutton moet duidelijk zijn (bijv. “akkoord” of
“accepteren”);
 Toestemmingshandeling moet actief zijn (vooraf aangevinkte vakjes
mogen niet meer);
 Verwijzing naar (privacy- en) cookieverklaring (hyperlink).
▪ Informeren via cookieverklaring
De informatie in de cookieverklaring moet in ieder geval bestaan uit de volgende
elementen:
 Naam van het cookie;
 Type cookie (bijv. analytics, marketing, tracking);
 Bewaartermijn (of houdbaarheidsdatum);
 De persoonsgegevens die het cookie verzamelt;
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 Welke (derde) partij het cookie plaatst;
 Link naar privacyverklaring van de derde partij;
 Bevindt de derde partij zich buiten de EU? Dan moet worden
geïnformeerd over de waarborgen ter bescherming van de privacy.
Bovenstaande punten gelden specifiek voor cookies en de voor de cookieverklaring.
Daarnaast gelden er op basis van de AVG-verplichtingen met betrekking tot het
verwerken van persoonsgegevens in het algemeen en de privacyverklaring.
Met de oplossing van CookieInfo kun je gemakkelijk voldoen aan de
cookiewetgeving. ICTRecht is van mening dat met cookiebanner #2 van CookieInfo
slim en gemakkelijk voldaan kan worden aan de regelgeving op het gebied van
cookies. Met de oplossing kan namelijk door middel van een soort ‘robot’ worden
geïnventariseerd welke cookies de website gebruikt. Daarover wordt dan
geïnformeerd in een juridisch geldige cookiebanner, toestemmingsvraag en
cookieverklaring op de daadwerkelijk gebruikte cookies. Automatisch wordt ervoor
gezorgd dat cookies pas na toestemming gebruikt worden. Indien een gebruiker een
nieuw cookie wil gaan gebruiken waarvoor nog geen toestemming was gegeven, dan
herkent de tool dit automatisch waardoor de bezoeker hier eerst toestemming voor
moet geven. Maandelijks wordt automatisch gescand en wordt de banner en
cookieverklaring daar automatisch op aangepast. Hierdoor blijft het up to date.
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