NIEUWS

30 juli 2021

Amazon krijgt in Luxemburg hoogste Europese
privacyboete ooit
Webwinkelconcern Amazon heeft van de Luxemburgse privacywaakhond CNPD een boete van 746
miljoen euro gekregen. Het gaat om de grootste privacyboete die ooit is opgelegd in de Europese Unie.
Amazon zou de strenge regels voor gegevensbescherming hebben overtreden bij het verzamelen en gebruiken van
persoonlijke gegevens.
Amazon is in de EU gevestigd in Luxemburg en valt daarom in eerste instantie onder de Luxemburgse toezichthouder
CNPD. De zaak in kwestie loopt al sinds 2019, toen een Franse organisatie voor het beschermen van privacyrechten
een klacht indiende.
Er gingen onlangs al berichten dat het Amerikaanse concern een kse geldstraf boven het hoofd hing. Het besluit over
de boete dateert van 16 juli, maar Amazon treedt er nu pas mee naar buiten. Volgens het bedrijf zijn de beschuldigingen
ongegrond. Amazon is daarom van plan beroep aan te tekenen.
Bron: ANP
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12 april 2022

Recordboete voor fiscus wegens illegale zwarte lijst
De Autoriteit Persoonsgegevens heeft de Belastingdienst een boete van 3,7
miljoen euro opgelegd omdat de scus jarenlang een illegale zwarte lijst
hanteerde om... 

NIEUWS

18 maart 2022

KVK in beroep om doorspelen gegevens aan banden te
leggen
De Kamer van Koophandel (KVK) gaat in beroep tegen een vonnis dat de
instantie verplicht onbeperkt gegevens te delen. De beheerder van het
Handelsregister wilde... 

NIEUWS

16 maart 2022

Ierland legt Facebook-eigenaar boete van 17 miljoen
euro op
Meta, het moederbedrijf van Facebook, moet van de Ierse toezichthouder
voor privacy een boete van 17 miljoen euro betalen wegens twaalf datalekken
bij het socialmediaconcern. 

NIEUWS

02 maart 2022

Toezichthouders willen betere voorlichting over
online gebruik gegevens van internetgebruikers
Bedrijven, instellingen en overheden moeten mensen beter voorlichten hoe
zij hun gegevens online gebruiken. 

NIEUWS

24 februari 2022

DPG Media krijgt forse boete van Autoriteit
Persoonsgegevens
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft DPG Media een boete opgelegd van
525 duizend euro. 

