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M
et de explosieve groei van big data-toepassingen 

neem
t het belang van kennis over het juridisch kader 

voor big data toe. D
it boek beschrijft het gebruik van 

big data-technieken in de private sector en verschaft 
een overzicht van de diverse rechtsgebieden die van 
belang zijn voor de regulering van die technieken. Een 
belangrijke plaats is ingeruim

d voor het privacyrecht, zoals 
de Algem

ene Verordening G
egevensbescherm

ing en het 
telecom

m
unicatierecht, m

aar het overzicht is daar niet toe 
beperkt. H

et consum
entenrecht, het m

ededingingsrecht 
en het non-discrim

inatierecht zijn ook relevant en vullen 
de privacyrechtelijke regels op belangrijke punten aan. 
Bovendien kunnen big data-toepassingen botsen m

et het 
intellectuele-eigendom

srecht. D
aarom

 w
ordt in het boek 

ook aandacht besteed aan het IE-recht. 
Alle rechtsgebieden w

orden op een toegankelijke en 
praktische m

anier ingeleid door experts. D
oor alle 

rechtsgebieden bijeen te brengen in één boek, w
ordt 

de w
isselw

erking tussen de rechtsgebieden duidelijk en 
ontstaat een m

ooi com
pleet beeld van het juridisch kader.
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