Data Privacy Stichting: ‘Facebook moet gebruikers
compenseren’
Facebook moet zijn gebruikers in Nederland compensatie betalen voor het schenden van hun
privacy. Dat is het doel van de Data Privacy Stichting (DPS) en de Consumentenbond. Deze
partijen hebben de handen ineen geslagen om Facebook tot compensatie te dwingen. De
Stichting heeft Facebook gedagvaard in samenwerking met de Consumentenbond. De
Stichting en Consumentenbond roepen consumenten op zich aan te sluiten bij de actie.
De Stichting en Consumentenbond verwijten Facebook dat het jarenlang privégegevens van zijn
gebruikers en hun Facebookvrienden verzamelde en deze gegevens zonder toestemming
toegankelijk maakte voor derden. Daar genereerde het bedrijf veel omzet mee.
Facebookgebruikers werden misleid: het platform beloofde ten onrechte dat het gebruik altijd
gratis zou zijn, terwijl gebruikers in feite ‘betaalden’ met hun gegevens. Zo verrijkte Facebook
zich ongerechtvaardigd en ten koste van zijn gebruikers.
Verzamelen van gegevens
Facebook verzamelde een grote hoeveelheid privédetails over de levens van haar gebruikers,
zoals hun geslacht, leeftijd en woonplaats, maar ook wat die gebruikers deelden met hun
vrienden. Daarnaast verzamelde het bedrijf informatie over welke apps consumenten
gebruikten en volgde het hun surfgedrag buiten het platform. Facebook deelde zeer
persoonlijke informatie van gebruikers met app-ontwikkelaars. Maar Facebook deed dit niet
alleen bij mensen die die apps gebruikten, maar óók bij hun Facebookvrienden die die apps níet
gebruikten en die niet wisten dat hun gegevens gedeeld werden.
Aanmelden
De Stichting zet zich samen met de Consumentenbond in voor compensatie voor alle Facebookgebruikers in Nederland en roept consumenten op om zich hiervoor aan te melden. Wie zich
aanmeldt, steunt de Stichting en Consumentenbond in hun acties tegen Facebook.
De Data Privacy Stichting
De Data Privacy Stichting is een Nederlandse stichting, opgericht om universele privacy-rechten
effectief te beschermen.
De Stichting en Consumentenbond werken nauw samen in het belang van de (voormalige)
Facebookgebruikers die in de relevante periode schade hebben geleden en in Nederland
woonden, conform hun respectievelijke statuten en governance-regime.
Meer informatie over de Stichting is beschikbaar op www.dataprivacystichting.com.

