
Klik hier voor de webversie 

Nieuwsbrief maart 2022
Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je je e-mail adres bij ons achter hebt gelaten. 

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

The Privacy Collective zet haar strijd
tegen Oracle en Salesforce voort!

In 2020 daagden wij Oracle en Salesforce voor de rechter, omdat de techreuzen
onrechtmatig de gegevens van miljoenen Nederland verzamelen en gebruiken. Zij
combineren die gegevens met aanvullende informatie om van iedere individuele
internetgebruiker een persoonlijk profiel te creëren. Die profielen worden onder
meer gebruikt om internetgebruikers zonder toestemming te volgen en om
gepersonaliseerde advertenties aan te bieden.
 
Wij eisten dat Oracle en Salesforce hun onrechtmatige gedragingen zouden staken
en bovendien dat zij iedere gedupeerde 500 euro schadevergoeding zouden
betalen.

https://eds6.mailcamp.nl/display.php?N=7077&token=3b04482880a1e8e964421851a90bdb5234626adf#
https://eds6.mailcamp.nl/display.php?N=7077&token=3b04482880a1e8e964421851a90bdb5234626adf#


Tot onze verbazing en spijt verklaarde de rechtbank Amsterdam The Privacy
Collective niet-ontvankelijk. De rechtbank vond onder meer dat de steun die wij
hebben gekregen van een groot aantal privacyorganisaties uit binnen- en buitenland
niet meetelt voor de representativiteit. 

Wij zijn het daar niet mee eens en gaan vandaag in hoger beroep tegen de uitspraak
van de rechtbank!

Als gedupeerde kun je zelf geen vuist maken tegen de onrechtmatige commerciële
exploitatie van je online profiel. Een collectieve actie om dit gedrag te stoppen is
daarom de enige optie. 

Met dit hoger beroep willen wij ervoor zorgen dat miljoenen mensen door de rechter
gehoord kunnen worden.

Via de website theprivacycollective.nl kunnen internetgebruikers de rechtszaak
steunen met een enkele muisklik en/of achterlating van hun e-mailadres of via sociale
media.

The Privacy Collective heeft zoveel mogelijk supporters nodig en we stellen het dan
ook zeer op prijs als je niet alleen zelf je steun wilt uitbrengen, maar zoveel mogelijk
anderen vraagt hetzelfde te doen.

Veel dank!
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http://theprivacycollective.nl/
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https://twitter.com/theprivacycoll2
https://www.linkedin.com/company/68322420/

