
Factsheet: De ‘Datenschutzerklärung’

De Datenschutzerklärung is de Duitse 
variant van de privacy policy. De Daten-
schutz is wettelijk vastgelegd en schrijft 
voor op welke wijze de data van een 
website bezoeker moet worden behan-
deld. Een belangrijk element van de wet-
telijke voorschriften is dat een bezoeker 
van de website in een Datenschutzerklä-
rung exact kan nalezen wat de website 
bezitter aan privacy bescherming doet. 

Omdat specifiek bij webshops vaak per-
soonlijke data worden verstuurd, is hier 
van oudsher veel behoefte aan privacy 
regelingen en is de wet strikt. Duitsers 
zijn gevoelig voor privacy aangelegenhe-
den en het is dan ook van belang om wat 
betreft Datenschutz en Datenschutzerklä-
rung aan de eisen van de wet (het Tele-
mediengesetzes) te voldoen.

Wat is een 'Datenschutzerklärung'?

Ja, elke online verkoper is verplicht een 
Datenschutzerklärung te publiceren op 
zijn website. Dit geldt ook voor b2b verko-
pers. Het niet publiceren van een Daten-

schutzerklärung of niet nakomen van de 
wettelijke eisen kan tot hoge boetes en 
eventuele juridische kosten leiden.

Let op: met de integratie van social sharing buttons en analyse instrumenten groeit de hoeveelheid data die 
wordt verzameld en gebruikt. Ook voor zogenaamde third party cookies (van andere websites zoals Facebook) 
moet beschreven worden welke data die vezamelen en hoe ze die  gebruiken. De  Datenschutzerklärung vind 
je in het vaste menu onderaan iedere website.

Ben ik verplicht een 'Datenschutzerklärung' te publiceren?

De overheid heeft geen instantie die 
actief controleert of jouw website voldoet 
aan de Datenschutz vereisten. In Duits-
land is er de Wettbewerbszentrale, een 
onafhankelijk instituut dat landelijk èn 
over de grens het  bedrijfsleven contro-
leert op naleving van de wet om daarmee 
oneerlijke concurrentie te voorkomen. De 
Wettbewerbszentrale komt in principe in 
actie op grond van klachten vanuit het 
bedrijfsleven zelf, maar is ook bevoegd 

op eigen initiatief te handelen. Het is dus 
een goed idee ervoor te zorgen dat je 
netjes aan alle wetten voldoet. Er zijn ten-
slotte genoeg derden die er baat bij 
hebben om websites op eventuele tekort-
komingen te wijzen en je onder het mom 
van ‘oneerlijke concurrentie’ te ‘vermah-
nen’. De kosten voor de advocaten 
kunnen makkelijk oplopen tot enkele dui-
zenden Euro’s, plus de boete die je even-
tueel te wachten staat natuurlijk.

Wat gebeurt er als je geen 'Datenschutzerklärung' hebt?

Wat zijn de belangrijkste elementen van de 'Datenschutz' en 
'Datenschutzerklärung'?

Een beschrijving welke data, hoe lang 
worden opgeslagen.

Wat er met deze data wordt gedaan.

De identiteit van diegene binnen het 
bedrijf die verantwoordelijk is voor het 
privacybeleid.
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Kijk voor goede voorbeelden eens hier: Het Telemediengesetz vind je hier:

Naam of afdeling die verantwoordelijk 
is  voor het privacy beleid van het 
bedrijf (Verantwortliche Stelle für die 
Einhaltung der gesetzlichen Bestim-
mungen zum Datenschutz).

Welke gegevens worden verzameld 
en hoe gebruikt de shop eigenaar 
deze. (Verarbeitung und Nutzung per-
sonenbezogener Daten im Rahmen 
vom Shopbetreiber).

Welke data kan worden gebruikt voor 
reclame doeleindes (Datenverarbei- 
tung und -nutzung zu Zwecken der 
Werbung).

Worden de gegevens door gegeven 
aan derden? (Weitergabe der perso-
nenbezogenen Daten).

Het cookie beleid en andere tracking 
tools en wat dit met de klantgegevens 
te maken heeft.

Social-network Plugins (welke netwer-
ken verzamelen via de plugin op de 
website gegevens).

Welke externe partijen, zoals een 
logistieke partner, krijgen (tijdelijk) 
toegang tot persoonsgebonden gege-
vens (Einsatz von Dienstenleister).

Informatie over de opgeslagen 
gegevens en de mogelijkheid deze te 
laten verwijderen (Auskünfte, Berichti-
gung und Löschung Ihrer Daten).

Waar je terecht kunt met vragen met 
betrekking tot het privacy beleid (Kon-
takt und Fragen zum Datenschutz).

De inhoudsopgave van een correcte 'Datenschutzerklärung' 
gaat op de volgende punten in:
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Fingerspitzengefühl is een full service bureau in Berlijn, gericht op Nederlandse eCommerce 
ondernemers, die de Duitse markt op willen. Wil jij ook succesvol worden op de Duitse 
markt?  Wij helpen je graag. Neem contact met ons op via  info@fs-gefuehl.com, 
+31(0)4927-14028 of kijk op onze website www.fs-gefuehl.com.

Dit factsheet is geschreven door Melchior Bauer, information manager bij Fingerspitzengefühl. 
Heb je vragen over dit onderwerp, schrijf Melchior dan op melchior@fs-gefuehl.com.

Disclaimer: Fingerspitzengefühl aanvaard geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de volledigheid, betrouw-
baarheid, nauwkeurigheid en actualiteit van deze tekst. Deze tekst is bedoeld ter informatie, er kunnnen geen rechten 
aan worden ontleend. Deze tekst is auteursrechtelijk beschermd. Gebruik ervan voor andere doeleinden dan persoonlijk 
gebruik, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fingerspitzengefühl BV en in overeenstemming met de wet-
telijke voorschriften is niet toegestaan.
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www.fitforme.de/datenschutz 
www.paulaschoice.de/datenschutz-sicherheit 
www.babboe.de/datenschutzrichtlinie

www.gesetze-im-internet.de/tmg/__13.html 


