
Klik hier voor de webversie 

Nieuwsbrief Juli 2022
Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je je hiervoor hebt aangemeld. 

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

Update over het hoger beroep
 

Het onrechtmatig verzamelen en commercieel exploiteren van online profielen moet stoppen! The Privacy
Collective blijft zich hiervoor inzetten in de strijd tegen de praktijken van Oracle en Salesforce. 
 
In maart informeerden wij je over de uitspraak van de rechtbank Amsterdam en ons hoger beroep
daartegen. De rechtbank Amsterdam oordeelde dat The Privacy Collective niet voldoende representatief is
voor Nederlandse internetgebruikers. De steun van privacyorganisaties en bijna 80.000 internetgebruikers
die een 'like' gaven was volgens de rechter niet afdoende.
 
The Privacy Collective is het fundamenteel oneens met deze uitspraak. In de afgelopen maanden heeft The
Privacy Collective veel werk verzet om deze uitspraak aan te vechten. Bij het Gerechtshof Amsterdam
zullen wij aanvoeren dat de invulling die de rechtbank heeft gegeven aan het representativiteitsvereiste in
strijd is met het doel en de strekking van de wet en met hogere rechtspraak.



Het vervolg
 

Naar verwachting vindt er medio 2023 een zitting plaats waarbij partijen hun standpunten mondeling
kunnen toelichten. Uiteraard houden wij je daarvan op de hoogte. 
 
Juist nu is het van belang om de steun van Nederlandse internetgebruikers voor de claim te versterken en
uit te breiden. Je kan ons daarbij helpen door de mensen om je heen, zoals vrienden en familie, te
informeren en ook te vragen om hun steun. Via onderstaande button kan je deze mail aan hen doorsturen.  
 
Met jouw hulp kunnen we Salesforce en Oracle een halt toeroepen!
 
Het bestuur van The Privacy Collective

Stuur deze mail door

Steun onze zaak!

 

Deel deze nieuwsbrief op social media

Nieuws
 

05 mei, Support Centre for Data Sharing

'EU Court of Justice allows consumer groups to start legal actions against data protection rules
�olations'

20 juli, Courthouse News Ser�ce

Judge approves settlement ordering Plaid to pay $58 million for selling consumer data

https://theprivacycollective.nl/
https://eds6.mailcamp.nl/%%twittershare%%
https://eds6.mailcamp.nl/%%facebookshare%%
https://eudatasharing.eu/news/cjeu-rules-against-meta-consumer-groups-can-now-sue-over-gdpr
https://fd.nl/futures/1385347/aantal-privacyboetes-in-europa-stijgt-fors-nederlandse-aanpak-valt-op
https://www.courthousenews.com/judge-approves-settlement-ordering-plaid-to-pay-58-million-for-selling-consumer-data/


06 juli, Bits of Freedom

'Nederland moet nu vertrouwelijkheid van onze communicatie beschermen'

14 juli, Consumentenbond

Mokerslag voor autofabrikanten: meer sjoemelso�ware illegaal

Afmelden

https://fd.nl/futures/1385347/aantal-privacyboetes-in-europa-stijgt-fors-nederlandse-aanpak-valt-op
https://www.bitsoffreedom.nl/2022/07/06/nederland-moet-nu-wel-vertrouwelijkheid-van-onze-communicatie-beschermen/
https://fd.nl/futures/1385347/aantal-privacyboetes-in-europa-stijgt-fors-nederlandse-aanpak-valt-op
https://www.consumentenbond.nl/nieuws/2022/mokerslag-voor-autofabrikanten-meer-sjoemelsoftware-illegaal
https://www.nu.nl/tech/6136614/privacyorganisatie-vraagt-ruim-500-websites-om-cookiebeleid-aan-te-passen.html

