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RECHT OP VERGETELHEID:
Een Oostenrijkse
rechtenstudent vroeg alle
informatie op die een online sociaal
netwerk over hem op zijn profiel
bijhield. Het sociale netwerk zond hem
1 224 bladzijden aan informatie toe.
Daaronder waren foto’s, berichten
en posts op zijn pagina die meerdere
jaren oud waren, zelfs enkele waarvan
hij dacht dat hij ze had verwijderd. Hij
realiseerde zich dat de website veel
meer informatie over hem verzamelde
dan hij dacht, en dat informatie
die hij had verwijderd – en die de
netwerksite niet nodig had – toch nog
werd bewaard.

WAT ZIJN DE PROBLEMEN MET
SOCIALE NETWERKEN?
Sociale netwerken zijn een handig
instrument om contact te onderhouden
met vrienden, familie en collega’s, maar
ze brengen ook het risico met zich
mee dat uw persoonsgegevens, foto’s
en commentaar door meer mensen
worden bekeken dan u zich realiseert.
In sommige gevallen kan dit financiële
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en psychologische gevolgen hebben,
of reputatieschade opleveren. Een
grote meerderheid van de Europeanen
(71%) denkt dat het verstrekken van
persoonlijke informatie in toenemende
mate een normaal onderdeel van het
moderne leven is. Tegelijkertijd zeggen
meer dan zes op de tien gebruikers
dat ze vastelijntelefoonbedrijven
of mobieletelefoonbedrijven en
internetserviceproviders (62%) of online
bedrijven (63%) niet vertrouwen. Ze
vinden dat ze geen volledige controle
over hun gegevens hebben.

WAT HOUDEN DE WIJZIGINGEN
IN?
De nieuwe regels versterken het
recht op vergetelheid, zodat uw
persoonsgegevens uit het systeem
van een organisatie moeten worden
verwijderd wanneer u niet langer
wilt dat ze worden verwerkt en
de organisatie geen gegronde
reden heeft om ze te bewaren.
Verwerkingsverantwoordelijken moeten
aantonen dat ze uw gegevens moeten
bewaren, in plaats van dat u moet
aantonen dat het niet nodig is ze te
bewaren. Dienstverleners dienen het
beginsel van ‘gegevensbescherming
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Standpunten ten opzichte van
gegevensbescherming
»» 71% van de Europeanen ziet het verstrekken
van persoonlijke informatie in toenemende mate
als een normaal onderdeel van het moderne
leven.
»» De belangrijkste reden voor het verstrekken is
het verrichten van een online betaling (46%) of
het bezorgd krijgen van een aankoop (44%) en
het krijgen van toegang tot een dienst (36%).
»» De meeste mensen vinden het vervelend
als internetbedrijven hun persoonsgegevens
gebruiken om advertenties op maat aan te
bieden.
»» Slechts één op de vijf respondenten zegt altijd
geïnformeerd te worden over de voorwaarden
voor gegevensverzameling en de potentiële
toepassingen daarvan wanneer hun wordt
gevraagd online persoonlijke informatie te
verstrekken.
»» Iets meer dan vier op de tien personen die
online sociale netwerken gebruiken, hebben niet
geprobeerd hun privacy-instellingen te wijzigen.
»» Ongeveer een kwart van degenen die hun
privacy-instellingen niet hebben gewijzigd,
deden dit niet omdat ze vertrouwen dat
websites passende standaardinstellingen
hebben.
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door standaardinstellingen’ (by default)
in acht te nemen, dat wil zeggen,
de standaardinstellingen moeten
de instellingen zijn die de grootste
waarborg voor privacy bieden. Bedrijven
zullen u zo duidelijk, begrijpelijk
en transparant mogelijk moeten
informeren over de wijze waarop uw
persoonsgegevens zullen worden
gebruikt, zodat u kunt bepalen welke
gegevens u deelt. Deze informatie kan
met behulp van gestandaardiseerde
icoontjes worden verstrekt.
De hervorming van de
gegevensbeschermingsregels maakt het
voor u gemakkelijker om toegang tot
uw gegevens te krijgen en geeft u het
recht op gegevensoverdraagbaarheid;
het wordt dus gemakkelijker om
persoonsgegevens over te dragen
van de ene dienstverlener naar de
andere. De hervorming zorgt er
ook voor dat, wanneer gebruikers
bedrijven toestemming geven om hun
persoonsgegevens te gebruiken, deze
toestemming bewust wordt gegeven
door middel van een duidelijke actieve
handeling. Dit geeft gebruikers controle
over hun persoonsgegevens en helpt
vertrouwen in de online omgeving te
creëren.

WAAROM IS DIT GOED VOOR DE
DIGITALE ECONOMIE?
Een hoge mate van
gegevensbescherming is onmisbaar
om het vertrouwen van mensen
in online diensten en in de digitale
economie in het algemeen te voeden.
Bezorgdheid over privacy behoort tot de
belangrijkste redenen waarom mensen
goederen of diensten niet online
kopen. De technologiesector draagt
direct bij aan 20% van de algemene
productiviteitsgroei in Europa, en 40%
van de totale investeringen is gericht op
de sector, dus persoonlijk vertrouwen
in online diensten is essentieel voor
stimulering van de economische groei
in de EU.

Met de toenemende mondialisering
van gegevensstromen en de groei
van cloudcomputing bestaat het
risico dat mensen de controle over
hun online gegevens verliezen.
De nieuwe regels geven mensen
controle over hun persoonsgegevens
en zullen het vertrouwen in sociale
media en in internetwinkelen en
online communicatie in het algemeen
vergroten.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?

»» Versterking van het ‘recht op vergetelheid’ om mensen te helpen
gegevensbeschermingsrisico’s online beter te beheersen. Wanneer personen niet
langer willen dat hun gegevens worden verwerkt en er geen gerechtvaardigde
gronden zijn om die gegevens te bewaren, zullen ze worden verwijderd. De
regels hebben tot doel om mensen mondiger te maken en dus niet om eerdere
gebeurtenissen uit te wissen, de geschiedenis te herschrijven of de persvrijheid te
beperken.
»» Gegarandeerd gemakkelijke toegang tot uw eigen gegevens.
»» Instelling van een recht voor individuen om persoonsgegevens vrij door te geven
van de ene dienstverlener aan de andere (gegevensoverdraagbaarheid).
»» Waarborging dat toestemming dient te worden gegeven door middel van een
duidelijke actieve handeling wanneer deze wordt gebruikt als rechtsgrond voor
verwerking.

Hebt u vragen?
http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/index_en.htm

»» Vergroting van de verantwoordelijkheid en verantwoordingsplicht van
degenen die gegevens verwerken, door de invoering van functionarissen voor
gegevensbescherming voor bedrijven die als een van hun kernactiviteiten
grootschalige verwerking van persoonsgegevens hebben, en de beginselen
van ‘gegevensbescherming door standaardinstellingen’ (by default) en
‘gegevensbescherming door ontwerp’ (by design) om ervoor te zorgen dat passende
instellingen en waarborgen voor gegevensbescherming al in de ontwerpfase in
goederen en diensten worden geïntegreerd.
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