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Amsterdam, 26 september 2013 – DDMA presenteert vandaag het document “Praktische juridische 
tips mobile”. In dit document maakt de vereniging voor marketing en data een vertaalslag tussen 
de bestaande privacyregels en de mobile praktijk. Hoe informeer je en vraag je een consument 
toestemming voor het installeren van een app? Ook presenteert DDMA een handige checklist 
waarmee organisaties kunnen nagaan of een app voldoet aan privacyregels. Zowel document als 
checklist zijn vanaf vandaag gratis te downloaden op de DDMA site. 
 
Mobile is overal 
Mobile is niet meer weg te denken uit de maatschappij. Apps zijn alomtegenwoordig, en met de 
komst van de Samsung Smartwatch is er weer een nieuw mobile device bijgekomen. Dit biedt volop 
mogelijkheden voor marketeers en app-ontwikkelaars om de consument te bereiken, maar de 
consument is zich steeds bewuster dat zijn gegevens gebruikt worden. De sector wil en moet de app 
gebruiker op transparante wijze vertellen welke gegevens zij gebruikt en waarvoor.   
 
Transparantie en duidelijkheid 
Het document ‘Praktische juridische tips mobile’ legt de marketeer en app-ontwikkelaar uit hoe zij 
volgens de regels de app gebruiker moet informeren en toestemming moet vragen. Het houdt hierbij 
rekening met de technische restricties van Android en Apple. DDMA heeft de bestaande regels 
bestudeerd (opinie EU privacytoezichthouders, de Telecommunicatiewet en Wet bescherming 
persoonsgegevens) en deze toegepaste op de mobile praktijk.  Het document – in samenwerking 
opgesteld met de DDMA commissie Mobile – heeft als doel de sector handvatten te bieden om de 
app-gebruiker op een transparante manier te vertellen welke persoonsgegevens zij gebruikt en 
waarom.  
 
Diana Janssen, directeur DDMA - “We merken dat app-ontwikkelaars en adverteerders wel aan de 
regels willen voldoen, maar door de bomen van wetten het bos niet meer zien. Dit document helpt bij 
het implementeren van de privacywetgeving in hun apps. Met deze praktische juridische tips leggen 
we op een gemakkelijke manier uit hoe de cookie- en privacywetgeving toegepast kan worden bij het 
ontwikkelen van privacyproof apps.”  
 
Gratis publicatie 
In het gepresenteerde document ‘Praktische juridische tips mobile’ wordt naast de toelichting op de 
richtlijnen voor het gebruik van apps ook de juridische aspecten van pushberichten, cookies, SMS en 
Bluetooth besproken. Op deze wijze is het document een overzichtelijk naslagwerk. De bijbehorende 
checklist maakt het voor de app-ontwikkelaar of marketeer mogelijk om door middel van vraag en 
antwoord te checken of een app aan de richtlijnen voldoet.  
 
Zowel het document als de checklist zijn vanaf vandaag gratis beschikbaar via de website van DDMA. 
Onderstaand de links voor de afzonderlijke publicaties 
 
Praktische juridische tips mobile: http://ddma.nl/juridisch-loket/dossiers/mobile/ 
 
Checklist mobile apps: http://ddma.nl/faq/mobile-marketing/ 
 

 

DDMA is de branchevereniging voor dialoogmarketing. Zij biedt deskundig en praktisch advies aan haar 275 

leden die in hun dagelijkse werkzaamheden de dialoog aangaan via datadriven marketing met hun (potentiële) 

klanten. Hierbij maken wij geen onderscheid tussen b2b of b2c en via welk marketingkanaal dit gebeurt (e-mail, 

social platforms, telefoon, direct mail, folder et cetera). 

http://ddma.nl/juridisch-loket/dossiers/mobile/
http://ddma.nl/faq/mobile-marketing/


 

DDMA Commissie Mobile staat voor het ontwikkelen en verspreiden van kennis en kunde van het vakgebied. 

Dit doen zijn onder andere door initiëren van onderzoek, organiseren van events en ontwikkelen van een 

lesprogramma. 
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