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Geachte •••••

Ik heb uw contactgegevens van

Ik mail jou vanuit de brancheorganisatie INretail. Wij vertegenwoordigen zo'n 6000 winkeliers en 16000 winkels in
de non-food (wonen en mode/schoenen/sport.
Wij vrezen dat het voorstel inzake privacy een disproportionele uitwerking kan hebben op de detailhandel.
Volgens het recent goedgekeurde voorstel door het EP,moet er een functionaris voor gegevensbescherming
worden ingesteld, die gedegen kennis heeft van de inhoud en toepassing van de wettelijke regels van
gegevensbescherming. Deze functionaris moet onafhankelijk kunnen opereren en speciale bescherming krijgen
tegen ontslag. Waar de Europese Commissie voorstelde een functionaris in te stellen voor bedrijven vanaf 250
werknemers, heeft het Europees Parlement deze bepaling verplicht voor bedrijven die gegevens verwerken van
meer dan 5000 klanten cq consumentencontacten. Dit omdat er bijvoorbeeld technologiebedrijven zijn die maar
een beperkt aantal mensen in dienst hebben, maar veel (online) gegevens verwerken. Hierdoor is de 'think small
First dimensie' uit het voorstel compleet weggevaagd. Voor de verduidelijking een klantencontact is ook een
pintransactie. Ook een mkb ondernemers en zelfs eenpitters zitten hier al snel aan. De behoefte aan goede en
duidelijke regels voor het beschermen van privacy om belangen van consumenten te beschermen staat buiten kijf.
Maar we baren ons wei lOrgen over de proportionaliteit en de praktische uitvoerbaarheid, lOals het voorstel er nu
ligt. Het kan toch niet zo zijn dat een lokale sportwinkel die met toestemming van haar klantgegevens gebruikt voor
bijvoorbeeld een klantenkaart, nu opgezadeld wordt met deze zware administratieve verplichting die duizenden
euro's per jaar gaat kosten?

Het voorstek dient nu goedgekeurd worden in de Europese Raad van Ministers. Hierover twee vragen.

•
Komt hierover nog een BNC fiche? En zo ja, is er nog een mogelijk om binnen de raad te onderhandelen over een
tegemoetkoming voor het MKB en/of bedrijven waar het verzamelen van persoonsgegevens niet tot de
economische hoofdactiviteit behoort en dus het risko op misbruik beduidend lager is.
Indien we u van verdere informatie kunnen voorzien dan zijn wij hier zeker toe bereid.

Met hartelijke groet,

Beleidsadviseur

A Arnhemse Bovenweg 100, 37

Met hartelijke groet,


