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Checklist Campagnes AVG
Deze checklist is opgesteld aan de hand van de Rijksbrede richtlijnen voor privacy
proof en effectief campagne voeren. Het legt uit wat de richtlijnen in de praktijk
betekenen en waar je op moet letten. De checklist zal worden voorzien van een
update zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, bijvoorbeeld met de uitkomsten van
onderzoeken die we gaan uitvoeren. De checklist betreft alleen online media.
Verantwoordelijkheid
DPC en het mediabureau Initiative sluiten een verwerkersovereenkomst. De bewerkersovereenkomst (onder de Wbp) komt
hiermee te vervallen.
Bij media-inkoop via Initiative is de Rijksoverheid in beginsel juridisch niet verantwoordelijk voor het verwerken van
persoonsgegevens. Dit is slechts anders indien u Initiative de opdracht geeft persoonsgegevens te verwerken.
De publishers en eventuele derde partijen zijn verwerkingsverantwoordelijke onder de AVG.

RICHTLIJN 1
SLUIT ALTIJD AAN OP DE BELEVINGSWERELD VAN DE BURGER
Je kunt onderstaande bronnen gebruiken om deze richtlijn in praktijk te brengen:
•

C
 ontinu Onderzoek Burgerperspectieven

•

T rendanalyse

•

D
 oelgroeponderzoek

RICHTLIJN 2
MAAK OPTIMAAL GEBRUIK VAN DE (100% PRIVACYPROOF) EIGEN KANALEN
Owned media
2.1

Eigen websites
•

Websites van de Rijksoverheid gebruiken geen Social Media Plugins. Bij het linken naar externe websites geven over
heidswebsites alleen de domeinnaam van de eigen website mee.

•

D
 e Rijksoverheid verstrekt nooit persoonsgegevens aan derden, zoals Online Media exploitanten.

•

D
 e Rijksoverheid biedt informatie altijd aan op de eigen websites, zodat de bezoeker gegarandeerde toegang heeft tot
de informatie zonder dat er persoonsgegevens verwerkt worden.

•

D
 e Rijksoverheid gebruikt geen Google trackingscripts die gegevens van bezoekers verzamelen. Piwik analytics is de
voorkeursteller die geanonimiseerde klikdata over het bezoek van de website verzamelt.

•

D
 e Rijksoverheid gebruikt geen commerciële tagmanagers.
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•

 ieuwe websites: privacy by design: Privacy by design houdt in dat je als organisatie al tijdens de ontwikkeling van pro
N
ducten en diensten (zoals informatiesystemen) volledige aandacht besteedt aan privacyverhogende maatregelen, ook
wel privacy enhancing technologies (PET) genoemd. Privacy by default: privacy is de standaard instelling.

•

P
 rivacyverklaring: Op de eigen websites van de Rijksoverheid, zie als voorbeeld www.rijksoverheid.nl/privacy en
www.platformrijksoverheiddemo.nl/privacy. De privacyverklaring gaat in op de eigen gegevensverwerking en de export
van gegevens naar externe internetbronnen.

2.2

Eigen nieuwsbrief
•

Mailings mogen verstuurd worden naar je huidige e-mailrelatielijst, maar alleen aan contacten die daarvoor expliciet
toestemming hebben gegeven. Je hoeft geen toestemming te vragen voor een emailadres als ‘info@bedrijfsnaam’. Zo’n
emailadres valt namelijk niet onder persoonsgegevens.

•

J e moet kunnen bewijzen hoe/wanneer/waarvoor de opt-in (nieuwsbrief-inschrijving) is verkregen in het verleden. In de
praktijk blijkt dit lastig te zijn. Als de opt-in niet aangetoond kan worden, moet opnieuw toestemming gevraagd wor
den (waarbij het even makkelijk moet zijn om ‘ja’ als ‘nee’ te kiezen, met bijvoorbeeld een ‘ja’- en een ‘nee’-button). Bij
geen respons, moet je de personen uitschrijven uit je bestand.

•

B
 ij het versturen van nieuwe mailings naar bestaande relaties, moet steeds de gelegenheid geboden worden om gemak
kelijk uit te schrijven.

•

A
 ls je nieuwe mailings naar nieuwe relaties wilt versturen, moet je van tevoren expliciet toestemming vragen op basis
van heldere informatie (‘voor marketingdoeleinden van derden’ is geen heldere informatie).

2.3

Eigen app
•

 ieuwe app: privacy by design. Privacy by design houdt in dat je als organisatie al tijdens de ontwikkeling van producten
N
en diensten (zoals informatiesystemen) aandacht besteedt aan privacyverhogende maatregelen, ook wel privacy enhan
cing technologies (PET) genoemd. Privacy by default: privacy is de standaard instelling.

•

G
 ebruik alleen de absoluut noodzakelijke gegevens.

2.4

Eigen socialmediakanalen (content)
•

Informatie: de Rijksoverheid biedt informatie ook altijd aan op de eigen websites, zodat de bezoeker gegarandeerde
toegang heeft tot de informatie zonder dat er persoonsgegevens verwerkt worden. Informatie aanbieden op social me
dia is aanvullend hierop. Voor het aanbieden van informatie op social media is het wel mogelijk te variëren in vorm:
content, middelen en acties die passen bij het medium en de doelgroep.

•

I nteractie: wanneer interactie als doel heeft om te debatteren of discussiëren, biedt de Rijksoverheid de mogelijkheid
tot interactie ook altijd aan op de eigen kanalen, zodat de persoonsgegevens van de bezoeker niet door een commercië
le partij verwerkt hoeven te worden en de Rijksoverheid ervoor kan zorgen dat deze verwerkt worden conform de priva
cywetgeving.

•

V
 erantwoording op socialmediapagina’s van de Rijksoverheid: op de eigen socialmediapagina’s nemen de Rijksover
heidsorganisaties uitleg op over de bijdrage die de Rijksoverheid doet aan de verwerking van persoonsgegevens door het
socialmediaplatform en het gebruik van deze gegevens door targeting (adverteren).
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RICHTLIJN 3
MAAK WAAR MOGELIJK GEBRUIK VAN GEDEELD OF VERDIEND BEREIK

Uitspraken Autoriteit Persoonsgegevens zijn leidend
Wanneer de handhaver van de wet, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), een negatief advies uitbrengt over een online platform,
netwerk, organisatie of kanaal, dan volgt de Rijksoverheid direct. Het betekent dat de Rijksoverheid in dat geval – tot nader be
richt van de AP – de samenwerking opschort.

RICHTLIJN 4
WERK ALLEEN SAMEN MET PRIVACYPROOF PARTIJEN
4.1	Uitspraken Autoriteit Persoonsgegevens zijn leidend

Ook bij het inkopen van online media is de AP leidend. Zodra de AP een negatief advies uitbrengt over een online plat
form of netwerk, dan volgen de adverteerders van de Rijksoverheid direct. Het betekent dat overheidsadverteerders in dat
geval – tot nader bericht van de AP – geen paid-media meer inkopen bij dat platform. Regelmatige afstemming met de AP
is nodig om, waar nodig inkoopmaatregelen te kunnen voorbereiden.

4.2

Rijksbrede whitelist van publishers en toegestane data-methoden en technieken (binnen ethisch kader)
Van het mediabureau Initiative verwachten overheidsadverteerders een lijst van partijen en platformen waar overheids
campagnes – zonder datazorgen – kunnen worden uitgevoerd, en welke data-technieken (nog) ter beschikking staan.
Deze lijst komt zo snel mogelijk beschikbaar en zal steeds gemonitord worden. Wat de randvoorwaarden hiervoor precies
zijn, moeten we nog definiëren.
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Rangvolgorde van whitelist lijsten, d.w.z. 1 is geen garantie, 3 is hoogste garantie op AVG-proof:
1.

Tot nu toe werken we met een whitelist op basis van historisch volume en Magna contracten. Dit is de zeer brede basis.
Uitzonderingen op deze lijst zijn mogelijk.

2.

Het mediabureau gaat - vanwege de AVG - werken met publishers waarmee getekende vendorpacks te verwachten zijn.

3.

De Rijksbrede whitelist die voldoet aan het ethisch kader zal tot stand moeten komen op basis van onderzoek en pre
scans en specificaties vanuit DPC.

RICHTLIJN 5
ADVERTEER DAAR WAAR MENSEN (OP ZOEK) ZIJN
5.1 Optimaliseer organische vindbaarheid
Technisch:

•

T oepassen van digitale toegankelijkheid: WCAG 2.0, als onderdeel van EN 301 549;

•

V
 alide HTML/CSS/JS;

•

S nelle websites: Check;

•

M
 obile friendly websites: Check;

•

A
 lle URL’s van een website toevoegen aan search-engines, bijvoorbeeld via sitemap.xml protocol;

•

S chema.org vocabulaires toepassen: Check;

•

V
 eilige websites: https met de juiste TLS settings;

•

U
 X-design (met een UX-ontwerp kan iedereen een website goed gebruiken, zonder frustraties of onduidelijkheden).

Redactioneel:

•

Zoekwoordenanalyse;

•

G
 oede landingspagina’s die aansluiten bij de vraag van de bezoeker;

•

S EO-vriendelijke teksten (zoektermen verwerkt in tekst en titel van de pagina, H1 en H2);

•

U
 nieke content;

•

A
 ctuele content;

•

L inkbuilding;

•

W
 erkende links;

•

G
 oede meta descriptions;

•

K
 orte en duidelijke URL’s met de juiste zoektermen erin verwerkt;

•

D
 uurzame URL’s;

•

S tructuur en intern linken van andere relevante pagina’s;
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5.2

•

S ocial media;

•

F eatured snippets (wat-, hoe-, waarom- en wanneer-vraag);

•

B
 estandsnamen van beeld voorzien van relevante zoekterm.

•

S
 EO-check op iedere campagne
Een SEO-specialist van DPC of het departement doet een check of alle teksten SEO-wise zijn voor een campagne live
gaat.

Inzet betaalde vindbaarheid (Google Adwords)
•

Als belangrijke informatie niet vindbaar is in de top 3 van de zoekresultaten van Google;

•

Als de informatie korte tijd aandacht nodig heeft i.v.m. de actualiteit (vuurwerkregels, huurverhoging, CITO);

•

Als de informatie nieuw op de site is en direct onder de aandacht gebracht moet worden (maatschappelijk belang

•

Bij onderwerpen waar meerdere organisaties informatie over hebben, zoals de AOW. En het onderwerp niet orga

•

Bij seizoensgebonden interesse van informatie (schoolvakanties);

•

Als een (politieke) boodschap onder de aandacht moet worden gebracht (verbod op plastic tasjes, verkiezingen).

van het onderwerp). Bijvoorbeeld bij jodiumtabletten.
nisch vindbaar is vanwege concurrentie;

1) Daarbij wordt gecontroleerd of er geen andere (Rijks)overheidspartij is die dezelfde informatie ook biedt en of deze
informatie goed organisch vindbaar is en/of er search wordt ingezet;

5.3

Inzet Contextueel adverteren in mediaplan
2) Mediabureau Initiative neemt contextueel (umfeld) adverteren als vast onderdeel in het mediaplan mee.

RICHTLIJN 6
EEN CAMPAGNE VAN DE RIJKSOVERHEID GEBRUIKT ZO MIN
MOGELIJK PERSOONSGEGEVENS
Paid media
Als de Rijksoverheid online wil adverteren dan zijn een aantal datapunten minimaal noodzakelijk waaronder bijvoorbeeld een
IP-adres (= persoonsgegevens). Hieronder sommen we de minimaal noodzakelijke datapunten op onder het kopje ‘Basisdata’.
Voor targeting zijn extra data noodzakelijk. Data die niet te zijn herleiden zijn tot een unieke persoon kunnen in ieder geval be
nut worden. En als het gaat om persoonsgegevens dan dient het databeheer bij de verwerkersverantwoordelijke conform AVG te
zijn.
De Rijksoverheid noch marktpartijen mogen bijzondere persoonsgegevens gebruiken voor adverteren.
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1) Basisdata
Bij online adverteren komt bijna altijd targeting om de hoek kijken, maar je kunt online adverteren zonder gebruik van
targeting data, namelijk als je iets fixed inkoopt. Dit betekent dat je afspreekt dat voor een bepaalde periode je uiting
voor iedereen te zien is die op de site komt (en met een opvallend formaat, bijvoorbeeld homepage takeover ben je ook
altijd zichtbaar, zit je niet ‘onder de vouw’).
De creatie wordt hierbij verwerkt in een hosting-systeem (adserver) waar het omgezet wordt tot een deel van de code die
naar de publisher wordt gestuurd. Vanuit de adserver kunnen we daardoor alle geleverde impressies en clicks rapporte
ren.

Welke datapunten zijn minimaal noodzakelijk voor adverteren?
HTTP Protocol Data:
•

IP Address;

•

Browser (User Agent);

•

Referring URL;

•

Cookie ID (desktop, tablet);

•

Ad ID (mobiel).

Waarom zijn deze data punten noodzakelijk voor adverteren?
•

A
 dvertentie verschijnt NIET tussen ongewenste content (drugs, geweld, porno, gokken).

•

A
 dvertentie verschijnt aan Nederlands publiek.

•

R
 apporteren van het aantal geleverde impressies.

En indien gebruik wordt gemaakt van een DSP, waarbij alleen de basisdata worden gebruikt:
•

A
 dvertentie kan een maximaal frequency cap worden toebedeeld over alle mediapartijen.

•

H
 et afrekenen van de advertentie.

2) Targeting data
Welke data kan worden toegevoegd om te kunnen targeten? Het zijn data die niet te herleiden zijn tot een uniek persoon
(gegevens) of als het gaat om persoonsgegevens dan dient het databeheer conform AVG te zijn en moet er een Campag
ne Privacy Prescan uitgevoerd worden.

Het adverteren op profielopbouw via surfgedrag (audiences) is dus alleen mogelijk als bij de samenstelling van de audiences de
AVG in acht is genomen. Het databeheer conform AVG gaat onder andere om hoe de toestemming tot het verzamelen van die
gegevens is verkregen. Veel data (targeting-mogelijkheden) wordt verkregen door het volgen van surfgedrag. De vraag is of de
bezoeker toestemming gegeven heeft via heldere informatie. Weet de bezoeker waar hij/zij toestemming voor heeft gegeven?
Nader onderzoek zal moeten uitwijzen welke publishers dit goed georganiseerd hebben. Tot die tijd voeren we een Campagne
Privacy Prescan uit bij campagnes die targeting inzetten op profielopbouw via surfgedrag (audiences).
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We onderscheiden twee afwegingen bij het online adverteren:
•
•

W
 el of geen persoonsgegevens
Gegevens die wel tot een persoon te herleiden zijn en gegevens die dat niet doen.
Inzet van zelf ingevulde gegevens en gegevens opgebouwd door het volgen van surfgedrag

Gegevens van bezoekers op mediaplatforms kunnen op twee manieren verzameld worden. 1) Als gebruiker zelf aangegeven, bij
voorbeeld geslacht, leeftijd, woonplaats, opleiding 2) Het mediaplatform verzamelt gegevens van een gebruiker door het volgen
van zijn/haar surfgedrag, bijvoorbeeld een interesse voor reizen. Dit is niet aangegeven door de gebruiker zelf, maar gevolgd
door het mediaplatform. Zij hebben door dat een gebruiker op bepaalde rubrieken of posts klikt, de desbetreffende interesse
aan de gebruiker gelinkt.

6.1

Soorten targetingmogelijkheden:

Gegevens
•

•

Socio-demografische data zijn bijvoorbeeld:
o

Leeftijd

o

Geslacht

o

Opleiding

o

Postcodegebied

Onderwerpen (contextueel)
Dit zijn categorieën die geïndexeerd zijn op basis van de inhoud van de website. Niet op basis van het surfgedrag.

Campagne Privacy Prescan uitvoeren
Onderstaande targetmogelijkheden gaan over persoonsgegevens of over audiences opgebouwd via surfgedrag. Daarom is een
Campagne Pivacy Prescan nodig.

(Persoons)gegevens opgebouwd via surfgedrag
Data over interesses, bijvoorbeeld:
•

Sport;

•

Mode;

•

Cultuur;

•

Auto.
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Persoonsgegevens
Elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon. Bijvoorbeeld:
•

Geo/locatiedata (zowel mobiel als desktop);

•

Telefoonnummer;

•

Adres;

•

E-mailadres.

Pseudo persoonsgegevens
Hierbij gaat het om een bundeling van gegevens die leiden tot een persoon.
NIET op targeten
•

6.2

B
 ijzondere persoonsgegevens, zoals:
o

Burgerservicenummer;

o

Politieke voorkeur;

o

Ras;

o

Godsdienst;

o

Strafrechtelijk verleden;

o

Gezondheid;

o

Lidmaatschap vakvereniging.

o

Seksuele leven

Targeting op vrienden van fans van socialmediakanalen
•

N
 iet targeten op vrienden van fans
Vrienden van fans zijn de vrienden van mensen die een pagina hebben geliked. Er is geen toestemming verkregen van
de vrienden van fans. Daarom targeten we alleen op fans en niet op vrienden van fans.

6.3

Retargeting binnen campagne
•

F requency capping MAG ingezet worden
Frequency capping is AVG-proof te noemen omdat het in het belang is van de consument, het gebruik betreft functione
le cookies.

•

S
 equential targeting in principe NIET inzetten
Denk hierbij ook aan retargeting op basis van interactie met de campagne-uiting, bijvoorbeeld als iemand uiting 1 heeft
bekeken wordt uiting 2 uitgeserveerd. Wanneer niet uitgekeken dan nog een keer uiting 1. Als je dit wel wil inzetten,
moet er een Privacy Prescan uitgevoerd worden.

•

O
 f retargetten AVG-proof uit te voeren is, zal onderzocht moeten worden door DPC en Initiative.
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6.4

Vormen van inkopen
•

P
 rogrammatic
Met de programmatic-inkoop via een Demand Side Platform (DSP) heeft het mediabureau voor de Rijksoverheid de
mogelijkheid om de online inzet bij meerdere specifiek voor de Rijksoverheid geselecteerde publishers centraal te ma
nagen en te optimaliseren.
De programmatic-techniek is ook binnen Facebook de wijze waarop advertenties worden getoond. Advertenteren op
het Google Display Netwerk gaat met programmatic-techniek. Advertenties bij Google Youtube kunnen op programma
tic en op non-programmatic-wijze worden ingekocht.

•

Non-programmatic
Bij de non-programmatic-wijze is er een directe verbinding tussen de AdServer van het Rijksoverheid mediabureau en
de Adserver van de Publisher. De keten is daardoor kort en het zicht op dataminimalisatie, doelbinding en transparan
tie groot.
Afspraak met media-exploitant over prijs, duur, format, locatie. Afrekenen op prestatie in aantal impressies, afrekenen
op zichtbaarheid, frequency cap mogelijk. Wel gebruik IP adres, op verzoek van adverteerder targeting mogelijk op
beschikbare data.
Voor de Rijksoverheid beheert het mediabureau in overleg met DPC de relaties met publishers die voldoen aan de door
DPC gestelde kwalitatieve criteria. Dit doet het mediabureau bij programmatic en bij non-programmatic media inkoop.

•

Fixed-inkopen
Bij fixed-inkoop wordt direct ingekocht bij een publisher.
Afspraak met media-exploitant over prijs, duur, format, locatie. Niet: afrekenen op prestatie in aantal impressies en
afrekenen op zichtbaarheid, geen frequency cap mogelijk. Wel: gebruik IP-adres. Geen targeting mogelijk.

6.5

Onderzoek ten behoeve van ethisch kader
•

Onderzoek naar wijze van samenstelling van audiences
Het adverteren op audiences is alleen mogelijk als bij de samenstelling van de audiences de AVG in acht is genomen.
Nader onderzoek zal moeten uitwijzen welke publishers dit goed georganiseerd hebben. Er zijn drie categorieën:

•

•

o

Eén platform, één eigenaar (Facebook, Marktplaats).

o

Meerdere platformen één eigenaar (Persgroep, Mediahuis, Youtube).

o

Meerdere platformen, meerdere eigenaren (GDN).

Onderzoek naar retargeting (binnen een campagne)
o

Is retargeting wel of niet AVG-proof uit te voeren?

o

Wat is het effect van wel of niet retargeten?

 ampagne Privacy Prescan
C
In principe targeten we niet op gedrag. We kijken naar manieren om de media-inzet zo vorm te geven dat we zo min
mogelijk persoonsgegevens nodig hebben. Er zullen zeker campagnes zijn, waarbij er alsnog een wens is om actief per
soonsdata te verzamelen of te (her)gebruiken om specifieke doelgroepen te targeten of retargeten. Om dit zorgvuldig
te doen, moet voorafgaand aan de voorgenomen media-inzet een Campagne Privacy Prescan worden uitgevoerd. In
een multidisciplinaire werkvorm loopt het projectteam plus een interne AVG-expert (jurist of Functionaris Gegevens
bescherming) alle aspecten na van het voorgestelde/voorgenomen datagebruik van de betreffende campagne. Daarbij
gaat het voornamelijk om het inschatten en documenteren van:
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o

Proportionaliteit
Is het, gegeven de campagnedoelstelling, geëigend om met persoonsdata te werken? Voor een personeelswervings
campagne ligt de afweging waarschijnlijk anders dan voor een verkeerscampagne.

o

Naleving en risico’s
In kaart brengen van de naleving van de richtlijnen van de AVG. Is het datagebruik in lijn met de uitgangspunten
van de wetgeving? Hoe is toestemming geregeld? Waar liggen haalbare en onhaalbare verbeterpunten?

o

Uitlegbaarheid
Op welke manier is het voorgenomen datagebruik uit te leggen en transparant te maken naar bezoekers/burgers?

o

Toestemming
Hoe is de toestemming van burgers op het gebruik van hun persoonsgegevens geregeld?

De Prescan levert een gedeelde, gedocumenteerde onderbouwing op van de gemaakte overwegingen en de daaruit voort
vloeiende keuzes over het datagebruik voor de betreffende campagne. Met de uitkomsten van de Prescan kunnen de
campagnemanager en het mediabureau de daadwerkelijke mediastrategie concretiseren. Wanneer er – ondanks de vooraf
doordachte datapraktijk - onverhoopt iets misloopt in een latere fase van de campagne dan kan altijd worden teruggegre
pen naar de Prescan en kunnen de verbeterpunten worden vastgesteld.
De uitkomsten van de Prescan worden openbaar gemaakt voor de campagnes waarbij er sprake is van verwerking van deze
persoonsdata. Hierdoor wordt deze manier van verantwoorden een onderdeel van de privacy-uitleg van de campagne.
Wil je je campagne aanmelden voor een Campagne Privacy Prescan, mail naar avg.dpc@minaz.nl?
Alle resultaten van alle prescans dienen als voeding voor de uitwerking van het ethisch kader in de whitelist die voldoet
aan dit ethisch kader. Idee is wel om de kennis op deze wijze gestructureerd te bundelen door alles te delen met/beschik
baar te stellen aan het mediabureau.

RICHTLIJN 7
ONDERBOUW JE OVERWEGINGEN EN INFORMEER DE BURGER ALS JE
WÉL PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKT
7.1

Uitkomsten Prescan openbaar maken

De uitkomsten van de Prescan (zie richtlijn 6) worden openbaar gemaakt voor de campagnes waarbij er sprake is van
verwerking van deze persoonsdata op www.rijksoverheid.nl. Feitelijk wordt het een onderdeel van de privacy-uitleg van
de campagne. Onderdeel hiervan is hoe de toestemming voor het gebruik van anders dan strikt noodzakelijke (zoals
IP-adres, want zonder kun je niet online adverteren) persoonsgegevens wordt verkregen door de partijen met wie we
willen samenwerken. Mediabureau Initiative vraagt dit uit bij het opstellen van een mediaplan.
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RICHTLIJN 8
MEET (EFFECT VAN) COMMUNICATIE PRIVACYPROOF
8.1 	Alleen werken met anonieme webstatistieken

Voor het bijhouden van bezoekstatistieken van een website is er een bijzondere situatie. Het is belangrijk dat eventuele
persoonsgegevens, zoals een IP-adres of een geo-locatie, direct uit de registratie van een bezoeksessie worden gewist.
Op die manier is er sprake van anonieme webstatistieken en kunnen die zonder voorafgaande toestemming van de
bezoeker worden vastgelegd. DPC werkt met de software Piwik Analytics die zodanig is ingericht dat het aan deze voor
waarden voldoet.

8.2	Geen crossmedia-analyses op basis van pixels

Sommige onderzoeksvormen brengen per individu de historie van campagnecontacten in kaart om conclusies te kun
nen trekken over de ideale mediamix om het campagnedoel te bereiken. Een voorbeeld van dit onderzoekstype is cross
media-analyse. Met trackingpixels wordt het online gedrag van individuen over verschillende websites heen gevolgd.
De gegevens over hoe vaak mensen waren blootgesteld aan campagne-uitingen kunnen in relatie worden gezet met
conversiecijfers of panelmetingen. Wanneer er sprake is van tracking in het kader van onderzoek, dan verschilt dat fei
telijk niet met tracking voor targeting of andere marketingdoeleinden en zijn de bijbehorende regels van de AVG hierop
ook van toepassing, waaronder expliciete toestemming. Dat maakt dat deze onderzoeksvorm in de huidige vorm on
bruikbaar wordt.
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