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In dit kader wenden diverse bedrijven die producten en diensten aanbieden voor 

(aanstaande) moeders zich tot NDPK opdat er een advertentie, een staal of promotie 

wordt opgenomen in het tijdschrift, de gids of de Roze Doos die wordt aangeboden. 

NDPK stelt dat het de e-mailadressen van (aanstaande) moeders alleen overdraagt aan 

zijn langetermijnpartners, namelijk [...], [...] en [...]. 

Naast deze drie partnerschappen stelt NDPK aan andere bedrijven die producten en 

diensten aanbieden aan (aanstaande) moeders, de gegevens (na toestemming) ter 

beschikking, naar eigen zeggen op tijdelijke basis en voor eenmalig gebruik. NDPK stelt 

dat het daarbij niet mogelijk is om alle potentiële partners met naam op te noemen 

wanneer zij de toestemming vraagt van (aanstaande) moeders. Alleen de activiteiten 

kunnen worden aangegeven. 

Op 19 september 2019 ontvangt de Gegevensbeschermingsautoriteit een klacht van een 

moeder die zich had ingeschreven door het invullen van een antwoordkaart voor de ontvangst 

van de Roze Dozen. 

De klacht volgde op een telefoontje dat de klager ontving op haar gsm-nummer, waarbij een 

Nederlands bedrijf genaamd "Kinderplezier" haar een pakket kinderboeken aanbood. Het 

Nederlands bedrijf kende haar naam, haar geboortedatum, de naam en de geboortedatum van 

haar zoontje, haar e-mailadres en haar gsm-nummer. Kinderplezier deelde de klager mee dat 

haar gegevens door NDPK aan Kinderplezier werden meegedeeld. De klager stelt dat de 

doorgifte van haar gegevens op niet-transparante wijze gebeurde, met name aan bedrijven 

die zij nergens kon terugvinden in het privacybeleid van NDPK, en dat zij zich er ook niet 

bewust van was dat NDPK haar gegevens verkocht aan commerciële partners die haar 

telefonisch zouden kunnen contacteren na opgave van haar gegevens bij NDPK. 

De klager heeft NDPK verzocht haar gegevens te verwijderen uit haar bestanden en de 

doorgifte van haar gegevens stop te zetten. De klager stelt evenwel vast dat zij ook na het 

indienen van een bezwaar bij NDPK nog steeds commerciële aanbiedingen van derde partners 

van NDPK ontvangt. 

Op 30 september 2019 verklaart de Eerstelijnsdienst van de GBA de klacht ontvankelijk op 

grond van de artikelen 58 en 60 van de wet van 3 december 2017 'tot oprichting van de 

Gegevensbeschermingsautoriteit' (hierna: "WOG"). Zij maakt de klacht over aan de 

Geschillenkamer, overeenkomstig artikel 62, § 1, WOG. De klager wordt hiervan op 30 

september 2019 in kennis gesteld op grond van artikel 61 WOG. 


























































































