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Besluit geen nader onderzoek, Protocol collectief
winkelverbod Voorthuizen

Geachte heer, mevrouw,
Op 23 november 2010 deed het Hoofdbedrijfschap Detailhandel namens Ondernemersvereniging
Voorthuizen bij het College bescherming persoonsgegevens (CBP) een melding over de
voorgenomen verwerking van persoonsgegevens (verder: verwerking) genaamd Protocol
collectief winkelverbod Voorthuizen. De melding is bij het CBP geregistreerd onder het nummer
m1455458. Naar aanleiding van de melding is het CBP op grond van artikel 31 Wet bescherming
persoonsgegevens (Wbp) een voorafgaand onderzoek gestart naar de voorgenomen verwerking.
Het voorafgaand onderzoek heeft geleid tot het besluit geen nader onderzoek in te stellen als
bedoeld in artikel 32, vierde lid, Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).
Het Protocol collectief winkelverbod Voorthuizen is ingericht conform het modelprotocol
collectief winkelverbod en de daarin opgenomen waarborgen. Het CBP is van oordeel dat de
naleving van de werkwijze zoals omschreven in dit protocol in beginsel voldoende waarborgen
biedt voor een rechtmatige verwerking van persoonsgegevens. Met inachtneming van de Wet
bescherming persoonsgegevens kunt u met de verwerking een aanvang nemen. Klachten of
nieuwe informatie over de verwerking kunnen ertoe leiden dat het CBP nadere inlichtingen bij u
inwint of een onderzoek start.
Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen op grond van de Algemene wet
bestuursrecht binnen zes weken een bezwaarschrift indienen bij het CBP. Het indienen van een
bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. Indien onverwijlde spoed – gelet op de
betrokken belangen – dat vereist kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken een
voorlopige voorziening te treffen.
Hoogachtend,
Namens het College bescherming persoonsgegevens,
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