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1. Introductie
Het Meldpunt Kinderporno op Internet (het “Meldpunt Kinderporno”), onderdeel van de
Stichting Expertisebureau Online Kindermisbruik (het “EOKM”) bestaat sinds 1985 en heeft
als doel het voorkomen en bestrijden van online seksueel kindermisbruik en seksuele
uitbuiting van kinderen. Via de website van het Meldpunt Kinderporno kunnen beelden op
internet van seksueel misbruik van kinderen (anoniem) worden gemeld. Het Meldpunt
Kinderporno is onderdeel van the International Association of Internet Hotlines (“Inhope”), het
internationale netwerk van meldpunten.
Personen die melding maken bij het Meldpunt Kinderporno hebben de mogelijkheid om hun
persoonsgegevens achter te laten. Het Meldpunt Kinderporno acht het van groot belang dat
uw persoonsgegevens zorgvuldig worden verwerkt, opgeslagen, verworven en beveiligd.
Hierbij houdt het Meldpunt Kinderporno op Internet zich aan de eisen die zijn gesteld door de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet Algemene
verordening gegevensverwerking, die per 25 mei 2018 van kracht zijn. In deze
privacyverklaring wordt uitgelegd hoe en welke van de door u verstrekte persoonsgegevens
worden verzameld en verwerkt, met welk doel deze verwerking plaats vindt, en hoe deze
verwerking wordt beveiligd.

2. Verwerking van persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect herleidbaar zijn naar een natuurlijk
persoon. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om een naam, e-mailadres en IP-adres van uw
computer. Afbeeldingen en/of video’s waarop een persoon zichtbaar is zijn persoonlijke
gegevens. Het Meldpunt verzameld op grote schaal (bijzondere) persoonsgegevens.

De volgende (in)direct herleidbare persoonsgegevens worden door het Meldpunt
Kinderporno verwerkt:

Van de melder:




Voornaam
Achternaam
E-mailadres (alleen dit veld is verplicht indien de melder op het meldformulier op de
website aangeeft dat het Meldpunt contact op mag nemen met de melder)

De navolgende (persoons)gegevens, afkomstig uit openbare bronnen, kunnen worden
verstrekt door de melder:





URL’s naar websites, foto’s en video’s
Omschrijving van het gevonden materiaal
Vindplaats van het gevonden materiaal
IP-adres van de vindplaats van het gevonden materiaal

De verstrekte gegevens kunnen daarnaast de volgende (indirect) herleidbare (bijzondere)
persoonsgegevens bevatten de personen die afgebeeld staan op de gemelde beelden:
 Voornaam
 Achternaam
 Adres
 Persoonlijke kenmerken
 Identificatiegegevens
 Strafrechtelijke gegevens
 Raciale of etnische gegevens
 Gegevens met betrekking tot het seksuele leven van personen

Deze persoonsgegevens kunnen als volgt worden verkregen:
a.
b.
c.
d.

Via het meldformulier op de website van het Meldpunt kinderporno
Wanneer per e-mail contact wordt opgenomen met het Meldpunt Kinderporno
Van de Nederlandse politie
Via zusterorganisaties die aangesloten zijn bij het INHOPE-netwerk

Het Meldpunt verzameld geen bovenmatige hoeveelheid gegevens of gegevens die niet
relevant zijn voor de doeleinden waarvoor deze verzameld zijn.

3. Doeleinden
Het Meldpunt Kinderporno verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:


Om de Nederlandse politie en, zoals het Team ter bestrijding van Kinderpornografie
en Kindersekstoerisme (“TBKK”) en Interpol, te assisteren met het identificeren van
daders en slachtoffers van kindermisbruik, zodat verder seksueel misbruik kan
worden gestopt en/of worden voorkomen;





Om afbeeldingen en/of video’s die seksueel kindermisbruik bevatten van het internet
te (laten) verwijderen door hosting providers en/of website eigenaren door middel van
een verzoek om het materiaal offline te halen, en daarmee herhaald slachtofferschap
te voorkomen; en
Om statistieken en trends op te stellen betrekking tot de groei, verspreiding en
verwijdering van kinderpornografie op het internet.

Het EOKM heeft een gerechtvaardigd belang om deze persoonsgegevens te verwerken,
omdat op deze wijze een laagdrempelige manier wordt geboden om beelden van seksueel
misbruik te melden, waardoor slachtoffers sneller geholpen kunnen worden en de dader
sneller gevonden. Hosting providers en/of website eigenaren zijn voorts vaak niet op de
hoogte van het materiaal en melders laten meestal na om hosting providers (en website
eigenaren) in kennis te stellen van het materiaal.

Daarnaast is sprake van een vitaal belang om bijzondere persoonsgegevens te verwerken.
Deze verwerking is noodzakelijk ter bescherming van de vitale belangen van de
betrokkenen. Door de verwerking van afbeeldingen van seksueel kindermisbruik helpt het
Meldpunt de Nederlandse politie om kinderen te identificeren die (op dit moment) slachtoffer
zijn van seksueel kindermisbruik. Seksueel misbruik van kinderen kan grote nadelige
gevolgen hebben voor de slachtoffers. Het is daarom van vitaal belang van het kind om het
seksueel misbruik zo snel mogelijk te voorkomen, zodat verdere schade kan worden
voorkomen. Afbeeldingen van kindermisbruik die worden geüpload kunnen ook resulteren in
herhaald slachtofferschap van de betrokkene. Kinderen kunnen het materiaal zelf nog jaren
later per ongeluk tegenkomen, of met het materiaal worden afgeperst om met de betrokkene
seksuele handelingen te verrichten, of om financiële redenen. Betrokkenen zijn daarnaast
niet in staat om fysiek of juridisch toestemming te geven voor de verwerking.
Daarnaast verwerkt het Meldpunt strafrechtelijke gegevens. Deze gegevens worden verwerkt
op grond van vastgelegde afspraken met het Openbaar Ministerie en de Nederlandse politie.
Deze verwerking vindt zodoende plaats onder overheidstoezicht.
Door statistieken op te stellen weet het EOKM hoeveel meldingen van beelden van seksueel
misbruik worden gemaakt, de mate waarin beeldmateriaal op internet wordt verspreid, en in
welke vormen het misbruik plaatsvindt. Op basis hiervan kan het EOKM toetsen of
campagnes om te melden gericht zijn op de juiste doelgroep en om inzicht te krijgen in welke
groepen mensen informatie kunnen hebben over seksueel kindermisbruik. Hierbij moet
worden opgemerkt dat de uiteindelijke statistieken zijn geanonimiseerd en dus geen
persoonsgegevens bevatten.

4. Verstrekking aan derden
In beginsel worden persoonsgegevens van de melder niet doorgegeven aan een
hulpinstantie of de politie, tenzij de melder aangeeft direct in contact met de politie of
hulpinstantie wil komen. Daarnaast zal het Meldpunt Kinderporno persoonsgegevens nooit
verstrekken voor commerciële doeleinden. Links naar beelden die persoonsgegevens

bevatten kunnen worden gedeeld met andere partijen wanneer deze leiden naar strafbaar
materiaal. Wanneer sprake is van strafbare beelden van seksueel kindermisbruik, kunnen de
links naar dit materiaal worden gedeeld met de Nederlandse politie, de International
Association of Internet Hotlines (INHOPE), zusterorganisaties die niet zijn aangesloten bij het
INHOPE-netwerk en hosting providers waar het beeldmateriaal gehost staat (ook buiten de
Europese Unie) voor de doeleinden die onder paragraaf 3 zijn uiteengezet. Van een
zusterorganisatie is sprake indien sprake is van een niet-gouvernementele organisatie
(NGO), de organisatie toestemming heeft van de overheid in het land waar zij gevestigd is
om meldingen van beeldmateriaal van seksueel kindermisbruik te behandelen. INHOPE
deelt de gegevens met Interpol.
Wanneer informatie uitgewisseld wordt met een organisatie buiten de Europese Unie of de
Europese Economische Zone wordt deze informatie alleen uitgewisseld wanneer de
ontvangende organisatie voldoet aan een van de passende waarborgen zoals genoemd in
artikel 45 en 46 van de Algemene verordening gegevensbescherming.

5. Beveiligingsmaatregelen
Het Meldpunt Kinderporno legt passende technische en organisatorische maatregelen ten
uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen onopzettelijk of onrechtmatig verlies of
tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

6. Bewaartermijn
Nadat uw melding behandeld is worden uw persoonsgegevens niet langer dan twee
maanden opgeslagen. Zodra de persoonsgegevens aan de politie, eventuele
zusterorganisaties en INHOPE zijn doorgegeven en de hosting provider en/of website
eigenaar is verzocht het materiaal offline te halen en, voor zover van toepassing, de melder
is bericht over de afhandeling van de melding, is het EOKM voornemens de
persoonsgegevens te verwijderen en/of te anonimiseren. In de meeste gevallen worden de
persoonsgegevens meteen offline gehaald door de hosting provider en/of website eigenaar,
waardoor de URL niet meer verwijst naar persoonsgegevens, of althans, kinderpornografisch
materiaal.

7. Uw rechten
U kunt contact opnemen met het Meldpunt Kinderporno als u:
•
•
•
•
•
•
•

wilt weten we of wij uw persoonsgegevens verwerken of hebben verwerkt;
wilt weten over welke persoonsgegevens wij beschikken;
wilt weten met welk doel wij uw gegevens verwerkt hebben;
aan wie het Meldpunt Kinderporno de gegevens eventueel heeft verstrekt;
uw data wilt rectificeren;
uw data wilt verwijderen;
uw data wilt doorgeven aan een andere partij;

•
•

het gebruik van uw data wilt beperken;
wilt weten wat de herkomst van deze gegevens is, als deze bekend is.

U ontvangt binnen vier weken nadat u uw verzoek heeft ingediend bij het Meldpunt
Kinderporno schriftelijk antwoord op uw verzoek. Het EOKM informeert de personen die
zichtbaar zijn op kinderpornografisch materiaal niet over de verwerking van
persoonsgegevens. Betrokkenen zijn niet bekend bij het EOKM en het beeldmateriaal is
gevonden op internet. Het is daarom in beginsel onmogelijk, althans kost het onevenredige
inspanning om de betrokkene op de hoogte te stellen van de verstrekking van de gegevens
aan derden. Daarnaast is deze gegevensverwerking noodzakelijk in het belang van de
voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten.
Wij kunnen u verzoeken om extra informatie aan ons toe te sturen om uw identiteit te
bevestigen. De uitoefening van uw rechten is gratis, tenzij deze onredelijk zouden zijn. In dat
geval mogen wij een billijke vergoeding vragen.
Uw verzoek kunt u sturen naar de Functionaris Gegevensbescherming van het Meldpunt via
fg@eokm.nl of naar het postadres die onderaan deze pagina staat vermeld.

8. Bezwaar
U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. In de
meeste gevallen zal dat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) zijn. De Autoriteit
Persoonsgegevens houdt in Nederland toezicht op de verwerking van uw gegevens. Het
adres is:
Autoriteit Persoonsgegevens
Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag
Postadres:
Postbus 93374
2509 AV Den Haag
0900-2001201 (Spreekuur 10u-12u)
0900-3282535 (Datalekken)
070-8888 500 (Zakelijk)
070-888 501 (Fax)
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

9. Links naar andere websites
Op de website van het Meldpunt Kinderporno kunnen links geplaatst worden die verwijzen
naar websites van derden. Het Meldpunt Kinderporno draagt geen verantwoordelijkheid voor
de verwerking van uw persoonsgegevens op deze websites. Om inzicht te krijgen in de
verwerking van persoonsgegevens op deze websites kunt de privacyverklaring van de
desbetreffende organisatie raadplegen.

10. Aanpassingen
Het Meldpunt Kinderporno behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in
deze verklaring. De meest recente versie van deze verklaring zal beschikbaar zijn op
https://www.meldpunt-kinderporno.nl/privacy/.

11. Contact

Indien u en vraag of klacht heeft kunt u contact met ons opnemen. Deze kunt u sturen de
Functionaris Gegevensbescherming van het EOKM via fg@eokm.nl of naar het volgende
postadres:
Expertisebureau Online Kindermisbruik
T.a.v. S.R. de Gruijl
Postbus 11544
1001 GM Amsterdam

