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Cloudcomputing betekent
dat gegevens kunnen worden
verwerkt in Beijing, opgeslagen
in Boston en toegankelijk
gemaakt in Boedapest. In het digitale tijdperk
worden gegevens routinematig doorgegeven
tussen landen, zowel binnen als buiten de EU.
Niet alle landen bieden echter dezelfde mate
van bescherming van persoonsgegevens.
Bindende bedrijfsvoorschriften zijn een
van de instrumenten die kunnen worden
gebruikt om persoonsgegevens effectief
te beschermen wanneer ze buiten de EU
worden doorgegeven of verwerkt. Bedrijven
kunnen deze regels vrijwillig vaststellen,
en de regels kunnen worden gebruikt
voor de doorgifte van gegevens tussen
bedrijven die deel uitmaken van hetzelfde
concern. Om te worden goedgekeurd,
moeten bindende bedrijfsvoorschriften
momenteel door minstens drie
gegevensbeschermingsautoriteiten worden
gecontroleerd.
De nieuwe algemene verordening
gegevensbescherming zal bindende
bedrijfsvoorschriften vereenvoudigen en
het goedkeuringsproces stroomlijnen door
de regels te laten goedkeuren door één
gegevensbeschermingsautoriteit in plaats
van door meerdere.
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WAAROM IS INTERNATIONALE
SAMENWERKING BELANGRIJK?
Persoonsgegevens worden in
toenemende mate over grenzen – zowel
virtuele als geografische – doorgegeven
en op servers in meerdere landen, zowel
binnen als buiten de EU, opgeslagen.
Dat is inherent aan de aard van
cloudcomputing. Het gemondialiseerde
karakter van gegevensstromen
vraagt om internationale versterking
van de rechten van personen op
gegevensbescherming. Daarvoor zijn
sterke beginselen voor de bescherming
van persoonsgegevens nodig die
vergemakkelijking van het vrije verkeer
van persoonsgegevens over grenzen ten
doel hebben, zonder dat dit ten koste
gaat van een hoge en consistente mate
van bescherming zonder mazen of
onnodige complexiteiten.

WAT HOUDT DE HERVORMING
VAN DE EU-GEGEVENSBESCHERMINGSREGELS IN?
Om deze uitdagingen het hoofd te
bieden introduceert de algemene
verordening gegevensbescherming
een systeem dat zal waarborgen
dat de mate van bescherming van
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Standpunten ten opzichte van
gegevensbescherming
»» De helft van alle Europese
internetgebruikers maakt zich zorgen dat
zij slachtoffer van fraude door misbruik
van hun persoonsgegevens kunnen
worden (50%).
»» Minder dan een derde van de Europeanen
vertrouwt telefoonbedrijven en
internetserviceproviders (33%), en minder
dan een kwart vertrouwt online bedrijven
zoals zoekmachines, online sociale
netwerken en e-maildiensten (24%).
»» Bijna alle Europeanen zijn vóór dezelfde
beschermingsrechten in de gehele EU,
ongeacht het land waar het bedrijf dat de
dienst aanbiedt, is gevestigd (89%).

Speciale
Eurobarometer 431 –
Gegevensbescherming,
juni 2015

persoonsgegevens in de EU niet wordt
ondermijnd nadat dergelijke gegevens
zijn doorgegeven naar landen buiten de
EU. Dit systeem omvat duidelijke regels
die vastleggen wanneer de wetgeving
van de EU van toepassing is op
bedrijven of organisaties die buiten de
EU zijn gevestigd, in het bijzonder door
te verduidelijken dat de EU-regels van
toepassing zijn wanneer de activiteiten
van de organisatie verband houden
met het aanbieden van goederen of
diensten aan personen in de EU, of met
het controleren van hun gedrag. De
nieuwe gestroomlijnde procedure voor
zogenoemde “adequaatheidsbesluiten”
zal het vrije verkeer van informatie
tussen EU- en niet-EU-landen mogelijk
maken. Een adequaatheidsbesluit is een
erkenning dat een bepaald niet-EU-land
via zijn nationaal recht of internationale
toezeggingen een passend niveau
van gegevensbescherming waarborgt.
Dergelijke adequaatheidsbesluiten
zullen op Europees niveau worden
genomen op basis van expliciete
criteria die ook van toepassing zullen
zijn op politiële samenwerking en het
strafrechtsysteem.

bestreken door goedgekeurde
bindende bedrijfsvoorschriften of
standaardcontractbepalingen. De
verordening bevordert effectieve
internationale samenwerking op
het gebied van de handhaving
van gegevensbescherming
tussen de Commissie, Europese
gegevensbeschermingsautoriteiten
en autoriteiten buiten de EU, door
middel van bijstand bij onderzoeken,
uitwisseling van informatie en
doorverwijzing van klachten.
Tot slot zal de verordening, door
het bevorderen van wereldwijde
normen, ervoor zorgen dat Europa een
toonaangevende rol blijft spelen in het
beschermen van gegevensstromen over
de gehele wereld.

HOE ZAL DIT HELPEN?
Wanneer de EU samenwerkt met niet-EUlanden, zorgt de verordening ervoor dat
de gegevens van burgers over de gehele
wereld worden beschermd, en niet alleen

binnen de EU. Dit zal het internationale
vertrouwen in de bescherming van
persoonsgegevens, waar de gegevens
zich ook bevinden, helpen verbeteren. Op
zijn beurt zal dit de groeimogelijkheden
voor EU-bedrijven bevorderen. De
gegevensbeschermingsnormen van de EU
moeten van toepassing zijn ongeacht de
plaats waar de gegevens over personen in
de EU worden verwerkt.
Tegelijkertijd moeten gegevens die
worden doorgegeven naar niet-EU-landen,
ook worden beschermd. Bedrijven die
zich hebben verbonden tot een hoog
niveau van gegevensbescherming moeten
eenvoudige instrumenten aangereikt
krijgen om rechtmatige doorgiften te
vergemakkelijken. Samenwerking met
derden op het gebied van deze nieuwe
regels zal helpen waarborgen dat
persoonlijke informatie van Europeanen
veilig is, waar in de wereld deze
informatie zich ook bevindt.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?

Bedrijven die wereldwijd actief zijn,
zullen baat hebben bij duidelijke en
expliciete regels voor het gebruikmaken
van bindende bedrijfsvoorschriften,
alsook bij het feit dat voorafgaande
toestemming niet meer vereist
is wanneer doorgiften worden

»» Duidelijke regels die aangeven wanneer de Europese wetgeving van toepassing
is op verwerkingsverantwoordelijken buiten de EU, in het bijzonder door te
specificeren dat de EU-regels van toepassing zijn wanneer de activiteiten van een
verwerkingsverantwoordelijke verband houden met het aanbieden van goederen of
diensten aan personen in de EU, of met het controleren van hun gedrag.
»» Gestroomlijnde adequaatheidsbesluiten die het vrije verkeer van informatie tussen
de EU en niet-lidstaten mogelijk maken, genomen op Europees niveau op basis van
expliciete criteria die ook van toepassing zullen zijn op politiële samenwerking en
het strafrechtsysteem.

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

»» Het gemakkelijker en minder belastend maken van rechtmatige doorgiften door
andere regels inzake internationale doorgiften te versterken en te vereenvoudigen,
in het bijzonder door:

Contact met Europe Direct:
00 800 67 89 10 11
http://europa.eu/europedirect/

»» Stroomlijning en uitbreiding van het gebruik van instrumenten zoals
‘bindende bedrijfsvoorschriften’, zodat ze ook kunnen worden toegepast op
gegevensverwerkers en binnen ‘concerns’, en zo beter de veelsoortigheid van de
bij gegevensverwerkingsactiviteiten betrokken actoren weerspiegelen, vooral in het
kader van cloudcomputing.
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