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In Europa maken er nu dagelijks 250 miljoen mensen gebruik van internet. We delen steeds vaker
persoonsgegevens. Dit gebeurt via elektronisch bankieren, online winkelen, sociale media of de elektronische
belastingaangifte.
Het recht uw persoonsgegevens te beschermen moet worden
gewaarborgd Er zijn talrijke potentiële risico’s, zoals ongeoorloofde
openbaarmaking, identiteitsdiefstal en onlinemisbruik. De bescherming
van persoonsgegevens is een grondrecht van elke EU-burger.
De nieuwe regels inzake gegevensbescherming treden op 25 mei 2018 in
werking. U krijgt meer zeggenschap over uw persoonsgegevens en zowel
online als offline wordt uw veiligheid verbeterd.

Wat zijn persoonsgegevens?
Dit zijn alle gegevens die betrekking hebben op een
geïdentificeerde of identificeerbare en levende
natuurlijke persoon. Bijvoorbeeld: naam, achternaam,
huisadres, e-mailadres, locatiegegevens.
(Meer informatie: artikel 4, punt 1, van de verordening

UW NIEUWE RECHTEN:
> Het recht duidelijke en begrijpelijke informatie te
krijgen over wie uw gegevens verwerkt, welke gegevens worden verwerkt en
waarom dat wordt gedaan (de artikelen 12, 13 en 14 van de verordening).

> Het recht om te verzoeken om persoonsgegevens in
te zien die een organisatie over u heeft (artikel 15 van de verordening).

> H et recht om een dienstverlener te
verzoeken uw persoonsgegevens over te
dragen aan een andere dienstverlener, bijv. wanneer u op een
ander sociaal netwerk op internet of een andere cloudaanbieder
overstapt (artikel 20 van de verordening).

>>

> Het recht “om te worden vergeten”. Wanneer het bedrijf in

kwestie geen geldige reden heeft om uw gegevens te bewaren en als u niet langer
wenst dat uw persoonsgegevens worden verwerkt, kunt u het bedrijf vragen om ze
te verwijderen. Wanneer u bijvoorbeeld uw naam in een online zoekmachine ingeeft
en de zoekresultaten bevatten links naar een oud krantenartikel over een schuld
die u allang betaald heeft, kunt u de zoekmachine vragen die links te verwijderen
(Artikel 17 van de verordening).

> In gevallen waarin bedrijven uw toestemming nodig hebben om uw
gegevens te verwerken, zullen zij u hierom moeten vragen en duidelijk

moeten aangeven wat ze met uw persoonsgegevens willen doen. Uw wensen
moeten ondubbelzinnig uit uw toestemming blijken en door een bevestigende
handeling van uw kant worden bevestigd. Bedrijven mogen zich dus niet verstoppen
achter lange, zwaar juridische algemene voorwaarden die u nooit leest (artikel 4,
punt 11, en artikel 7 van de verordening).

> Zijn uw gegevens verloren gegaan of gestolen , en kan dat

gegevenslek u schade berokkenen? Dan moet het bedrijf in kwestie u (en de betrokken
toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming) zonder onnodige vertraging
daarover inlichten. Als dat niet gebeurt, riskeert het bedrijf een geldboete (artikelen
33 en 34 van de verordening).

> Betere onlinebescherming voor kinderen. Kinderen zijn zich

mogelijk minder bewust van de risico’s en gevolgen van het delen van gegevens
en kennen hun rechten minder goed. Daarom moet alle informatie die specifiek op
kinderen is gericht, worden aangepast in duidelijke een eenvoudige taal, zodat de
informatie gemakkelijk toegankelijk is (artikel 8 van de verordening).

GA VOOR MEER INFORMATIE OVER UW RECHTEN IN HET KADER VAN DE
NIEUWE REGELS VOOR GEGEVENSBESCHERMING NAAR ONZE WEBGIDS:

europa.eu/dataprotection
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