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Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je in het afgelopen jaar je e-mail adres bij ons achter hebt gelaten. 

Klopt dit niet, of wil je je alsnog afmelden? Dat kan hier 

Wat speelt er ook alweer?

Oracle en Salesforce, twee grote techbedrijven, verkopen je profiel aan de hoogste bieder.
Hierdoor verlies je de controle over de manier waarop informatie over jou door allerlei

bedrijven wordt gedeeld en gebruikt.
 

Wij vinden dat Oracle en Salesforce dat niet mogen doen en daarom een schadevergoeding
zijn verschuldigd aan alle Nederlandse internetgebruikers. Ruim een jaar geleden hebben
we ze daarom voor de rechtbank Amsterdam gedagvaard, die over precies een maand zal

beslissen of wij namens jou Oracle en Salesforce op het matje mogen roepen.  



 
Meer over onze actie

Meer over onze actie

En nu?

Inmiddels heeft de rechtbank bepaald dat er in november 2021 een zitting zal plaatsvinden in
Amsterdam. Tijdens die zitting zal The Privacy Collective moeten aantonen dat het geschikt is

om Nederlandse internetgebruikers in deze zaak te vertegenwoordigen voor de rechter. 
 

Heb je een vraag of ben je geïnteresseerd in deze zaak?  
We nodigen geïnteresseerde lezers die meer over de zaak te weten willen komen van harte

uit om zich in te schrijven voor een online informatiesessie, waar je meer informatie krijgt van
Stichting The Privacy Collective en de advocaten van de Stichting. Om je daarvoor aan te

melden kun je contact opnemen met Janneke Slöetjes, de advocacy manager van de
stichting, via janneke@theprivacycollective.nl. 

 
Ook zoeken we nog vrijwilligers om ons te helpen bij het verzamelen van informatie

voorafgaand aan de zitting. Hiervoor kun je ook contact opnemen met
janneke@theprivacycollective.nl.

Gesprekken over privacy

https://theprivacycollective.eu/nl/
mailto:janneke@theprivacycollective.nl
mailto:janneke@theprivacycollective.nl
https://twitter.com/
https://www.linkedin.com/
https://www.facebook.com/


“Weinig mensen lijken te begrijpen waar ‘de macht van  grote techplatforms’
precies uit bestaat.”

Evelyn Austin
Directeur Bits of Freedom 

LEES INTERVIEW

 

 
 



“Je moet Big Tech bedrijven een kleinere rol geven, of anders een kopje kleiner
maken. ”

Paul Tang
Europarlementariër PvdA

LEES INTERVIEW

 

“Cambridge Analytica was een wake-up call, maar we hebben op snooze
gedrukt”

Sophie in 't Veld
Europarlementariër D66

LEES INTERVIEW

 

https://theprivacycollective.eu/en/privacy-matters/je-moet-big-tech-bedrijven-een-kleinere-rol-geven-of-anders-een-kopje-kleiner-maken/
https://theprivacycollective.eu/en/privacy-matters/an-interview-with-sophie-int-veld-mep/
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15 juni, Techcrunch

Ierse privacy-organisatie start rechtszaak tegen grote techreuzen. 

 

 

15 juni

The Privacy Collective doet mee met de Europese Tracking-Free Ads Coalition

 

 

31 mei, Het Financieele Dagblad

Aantal privacyboetes in Europa stijgt fors, Nederlandse aanpak valt op 

 

 

31 mei, Nu.nl

Privacyorganisatie vraagt 500 websites om cookiebeleid aan te passen
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https://techcrunch.com/2021/06/16/adtech-data-breach-gdpr-complaint-is-headed-to-court-in-eu/
https://trackingfreeads.eu/
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https://www.nu.nl/tech/6136614/privacyorganisatie-vraagt-ruim-500-websites-om-cookiebeleid-aan-te-passen.html


 

 

14 mei, Het Financieele Dagblad

Ad�esraad kabinet: 'Nederland verliest controle op beveiliging internet'

 

 

19 mei, Security.nl

Autoriteit Persoonsgegevens wil structureel 100 miljoen euro per jaar

https://fd.nl/economie-politiek/1383703/adviesraad-kabinet-nederland-verliest-controle-op-beveiliging-internet
https://www.security.nl/posting/704162/Autoriteit+Persoonsgegevens+wil+structureel+100+miljoen+euro+per+jaar
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https://www.linkedin.com/company/68322420/

