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De Nederlandse brancheorganisatie voor datacenters, de Dutch Datacenter Association (DDA), is blij

met het EU US Privacy Shield dat op 2 februari jl. gepresenteerd werd door de Europese Commissie

ter vervanging van het vorig jaar ongeldig verklaarde Safe Harbour.

Oudekerk a/d Amstel, 3 februari 2016 - De Nederlandse brancheorganisatie voor
datacenters, de Dutch Datacenter Association (DDA), is blij met het EU US Privacy Shield dat
op 2 februari jl. gepresenteerd werd door de Europese Commissie ter vervanging van het
vorig jaar ongeldig verklaarde Safe Harbour.

‘Het is goed dat men tot overeenstemming is gekomen. Nederland is met haar vele datacenters een
belangrijk landings- en distributie-punt van data voor veel Amerikaans bedrijven. Als digitale
mainport, de Digital Gateway to Europe, was een snelle oplossing voor het wegvallen van Safe
Harbour nodig, gezien het belang voor onze samenleving en onze economie. We zijn dus blij met dit
nieuws’, aldus Stijn Grove, directeur DDA.

Hoewel de verdere uitwerking van het verdrag nog op zich laat wachten, gaat de DDA er van uit dat
deze voldoende juridische grond zal geven voor de uitwisseling van privacy gevoelige gegevens van
Europese burgers tussen de EU en de V.S. DDA directeur Grove: ‘We blijven het verdere proces
nauwgezet volgen. Gezien de resultaten die nu geboekt zijn, hebben we alle vertrouwen in een
goede verdere uitwerking van Privacy Shield’.

Over Dutch Datacenter Association
Dutch Datacenter Association (DDA) is de brancheorganisatie van datacenters in Nederland. DDA
verbindt de marktleidende datacenters in Nederland met een missie: het versterken van de
economische groei en het profileren van de datacentersector naar de overheid, media en
samenleving.

DDA verwoordt standpunten van de industrie met betrekking tot regelgeving en beleidskwesties. Het
toont leiderschap door leden te faciliteren en te stimuleren tot operationele verbetering in de vorm
van ‘best practices’. DDA bevordert onderwijs en levert een bijdrage aan technische normen
waarmee de datacenterindustrie zich in Nederland en daarbuiten verder kan onderscheiden.

http://www.dutchdatacenters.nl/organisatie.html


De Dutch Datacenter Association is één van de oprichters van de koepel Digitale Infrastructuur
Nederland, DINL. Samen met AMS-IX, DHPA, ISPConnect, SIDN, Nlnet, SURFnet, VvR en
Nederland ICT verenigt het de organisaties die het internet mogelijk maken in Nederland. DDA werkt
daarnaast actief samen met marktpartijen, overheid en andere belangenorganisaties.
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Marketing, communicatie, PR en design. Goede producten, diensten of sterke concepten verdienen de juiste
boodschap om te kunnen worden omarmd door de markt. Wij behoren tot de nieuwe generatie IT-ers en zien de
wereld snel veranderen, neem contact met ons op en laat je inspireren.
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