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Wie de schoen past...
Frank Brokken is security manager bij het CIT. Met het
instellen van deze functie probeert de RUG het ‘security
bewustzijn’ bij de gebruikers van de universitaire ICTvoorzieningen te bevorderen. In zijn column houdt Frank
ons op de hoogte van de stand van zaken met betrekking
tot zijn missie.
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Privacy, zo stelt ze, heeft ook een sterk sociaal
aspect: de informatie die wij beschikbaar stellen
heeft ook (primair?) betrekking op anderen.
Ooit een boek bij Amazon gelocht? Tien tegen
een dat Amazon, op grond van het koopgedrag
van anderen, probeert je ook nog enige andere
boeken te verkopen.
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Lucratief

- TrackMeNot (http://cs.nyu.edu/trackmenot/)

Dat fenomeen wordt door veel mensen als privacy-schending ervaren: die
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meer vormen van de persoon die de zoekma-

daaruit ontstane profiel te correleren aan wat *anderen* doen. Daarom

chine gebruikt;

krijgen we ‘aangepaste’ aanbiedingen: ons internetgedrag past op bestaande profielen, en (net zoals bij phishing) ook al reageert er maar een
fractie van een procent op de aldus aangeboden info, dan nog is het voor
de grote internetbedrijven lucratief om hier energie in te steken.
De stelling dat dit helemaal niet tot aantasting van onze privacy leidt,
maar juist tot een aanpassing van wat wij onder privacy (dienen te)
verstaan, wordt scherp door Nissenbaum bestreden. De positie die zij
inneemt is dat de verwachtingen die in een bepaalde context bestaan niet
door de technologie mag worden misbruikt ‘omdat het kan’.

- AdNauseam (https://dhowe.github.io/AdNau-
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tie die voorbijkomt, wordt ‘geklikt’, waardoor de

een bedrag in een bankfiliaal, dan wel via een transactie via de website
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van mijn bank. Het is de gemeenschappelijke context (hier dus een beta-

meer hebben om profielen op te stellen.

ling per bank) waarvan de contextuele privacy-regels dienen te worden
gerespecteerd, in plaats van je te verschuilen achter het slappe argument

Meer weten? De nieuwssite ‘De correspondent’

dat ‘omdat het kan’ de extra informatieverzameling is toegestaan.

publiceerde een interview met Helen Nissenbaum (https://decorrespondent.nl/1998/Deze-

Verwarring zaaien

bevlogen-professor-helpt-je-doorgronden-wat-

Kunnen we zelf ook nog iets doen? Nissenbaum suggereert een techniek

privacy-is/225400389984-34878f90). Bij dat

die ze ‘obfuscation’ noemt: laten we vooral veel verwarring zaaien. Om dit

interview vind je ook nog een paar interessante

te bewerkstelligen is gereedschap beschikbaar dat iedereen in zijn/haar

links naar gerelateerde onderwerpen.

browser kan installeren. Ik geef een paar voorbeelden; gereedschap dat ik
inmiddels ook in mijn browser heb geïnstalleerd:

Verder wens ik iedereen uiteraard veel internetplezier toe! <

Frank B. Brokken
(niet te volgen, tot walgens toe)
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