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Europese gegevensbeschermingsautoriteiten
ontdekten dat een karteringsdienst, die foto’s van
straatbeelden aanbiedt, bij het nemen
van foto’s in diverse Europese steden
ook persoonsgegevens van onbeveiligde WiFi-netwerken had verzameld.
De ontdekking leidde tot uiteenlopende reacties van gegevensbeschermingsautoriteiten: sommige eisten
de onmiddellijke vernietiging van de
gegevens, terwijl andere verzochten om de gegevens te bewaren als
bewijsmateriaal. De autoriteiten in de
EU namen ook uiteenlopende maatregelen: sommige beboetten het bedrijf,
andere ondernamen geen actie. Deze
uiteenlopende benaderingen van
dezelfde situatie laten zien dat een
meer samenhangende aanpak van de
bescherming van persoonsgegevens
en de afhandeling van overtredingen
noodzakelijk is. Hier zullen zowel bedrijven als burgers baat bij hebben.
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HOE STONDEN DE OUDE GEGEVENSBESCHERMINGSREGELS DE
INTERNE MARKT IN DE WEG?
De huidige regels voor
gegevensbescherming verschillen
sterk tussen de 28 lidstaten van de
EU en zijn onderling inconsistent.
Bedrijven kunnen te maken krijgen
met 28 verschillende verzamelingen
gegevensbeschermingsregels binnen de
EU. Het resultaat is een gefragmenteerd
rechtskader met rechtsonzekerheid en
ongelijke bescherming voor personen.
Dit heeft ook geleid tot onnodige kosten
en een aanzienlijke administratieve last
voor bedrijven. Deze complexe situatie
is een hindernis voor bedrijven – vooral
kleine en middelgrote ondernemingen
(kmo’s) – om hun activiteiten naar de
gehele EU uit te breiden en belemmert
economische groei.

Standpunten ten opzichte van
gegevensbescherming
»» Overheidsinstanties (66%) worden meer
vertrouwd dan commerciële bedrijven.
»» 69% van de Europeanen maakt zich
zorgen dat hun persoonsgegevens die
door bedrijven worden opgeslagen, kunnen
worden gebruikt voor een ander doel dan
waarvoor ze werden verzameld.
»» Meer dan 4 op de 10 Europeanen ziet
gegevensbeschermingsregels liever op
Europees niveau gehandhaafd (45%),
terwijl een iets kleiner aantal de voorkeur
geeft aan handhaving op nationaal niveau
(42%).

WAT HOUDT DE HERVORMING
VAN DE EU-GEGEVENSBESCHERMINGSREGELS IN?
De algemene verordening
gegevensbescherming introduceert
nieuwe regels om de belemmeringen
voor de interne markt weg te
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nemen die bestaan als gevolg
van de uiteenlopende juridische
benaderingen in de 28 EU-landen.
Dit schept ‘een gelijk speelveld’
voor gegevensverwerking binnen
de EU. De verordening betekent een
aanzienlijke harmonisatie van de
gegevensbeschermingsregels op
EU-niveau doordat één wet in de
gehele EU van toepassing zal zijn. Het
hebben van één wet zal op het punt
van administratieve lasten leiden tot
besparingen van 2,3 miljard EUR per
jaar.
De verordening stelt tot slot een
‘één-loketmechanisme’ voor
handhaving in: bedrijven en
organisaties zullen nog maar met
één gegevensbeschermingsautoriteit
te maken hebben – de autoriteit in
het land waar ze hun hoofdvestiging
hebben.

HOE ZAL DIT HELPEN?
Een sterker, eenvoudiger en duidelijker
kader inzake gegevensbescherming zal
bedrijven aanmoedigen om maximaal
te profiteren van de digitale interne
markt, wat de economische groei,
innovatie en het scheppen van banen
zal bevorderen. Dit komt vooral kmo’s
ten goede. Het nieuwe regime biedt
bedrijven uit de EU ook voordeel in
de mondiale mededinging, omdat zij
hun klanten zekerheid, ondersteund
door een krachtige verordening, zullen
kunnen bieden dat zorgvuldig met
waardevolle persoonsgegevens zal
worden omgegaan. Voor bedrijven die
clouddiensten – remote opslag

en verwerking van gegevens op
computerservers – aanbieden, zal
het vertrouwen in het coherente
regelgevingsregime van de EU in de
ogen van investeerders een belangrijk
voordeel en aantrekkelijk punt zijn.
Wanneer personen in de gehele EU
dezelfde rechten hebben, zal dit ook
het vertrouwen van personen vergroten
dat de bescherming die zij voor hun
gegevens krijgen, overal even sterk zal
zijn, waar hun gegevens ook worden
verwerkt.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?

Nationale gegevensbeschermingsautoriteiten zullen samenwerken aan kwesties
met een bredere Europese impact, om
te waarborgen dat alle Europeanen erop
kunnen vertrouwen dat hun rechten in
de gehele EU worden beschermd, ongeacht waar zij in de EU wonen.

»» Eén wet die van toepassing is in de gehele EU.
»» Een ‘één-loketmechanisme’ – elk bedrijf is verantwoording verschuldigd aan slechts
één gegevensbeschermingsautoriteit.
»» Betere samenwerking tussen gegevensbeschermingsautoriteiten in zaken met een
bredere Europese impact.
»» Vereenvoudiging van de regelgeving door drastische vermindering van de
bureaucratie en het schrappen van onnodige formaliteiten zoals algemene
kennisgevingsverplichtingen, die thans circa 130 miljoen EUR per jaar kosten.

Hebt u vragen?
http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/index_en.htm
Contact met Europe Direct:
00 800 67 89 10 11
http://europa.eu/europedirect/
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