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In april 2011 vond bij
een technologiebedrijf
een inbreuk op de
beveiliging plaats die
veel media-aandacht kreeg en
waarbij onrechtmatige toegang
werd verkregen tot de accounts
van 77 miljoen klanten met hun
namen, e-mail- en postadressen,
geboortedatums, wachtwoorden en
inloggegevens, aankoopgeschiedenis
en creditcardgegevens.
Het duurde bijna een week voordat
het bedrijf de inbreuk in verband met
gegevens erkende en de getroffen
klanten in kennis stelde. Voor
criminelen die gestolen gegevens
gebruiken, is het meest winstgevende
moment het moment onmiddellijk
na de diefstal, voordat klanten in
kennis zijn gesteld en de kans hebben
gehad om preventieve maatregelen te
treffen.
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WAAROM HEBBEN PERSONEN
MEER BESCHERMING NODIG?
In de periode van 21 jaar die
is verstreken sinds de huidige
gegevensbeschermingsregels werden
vastgesteld, hebben nieuwe manieren
om te communiceren, zoals online
sociale netwerken, de manier waarop
mensen persoonlijke informatie
delen grondig gewijzigd, terwijl
cloudcomputing betekent dat meer
gegevens worden opgeslagen op
remote computerservers in plaats van
op personal computers. 250 miljoen
mensen in Europa gebruiken inmiddels
dagelijks het internet. In deze snel
veranderende omgeving moeten
personen effectieve controle over hun
persoonsgegevens behouden. Dit is een
grondrecht voor iedereen in de EU en
moet worden gewaarborgd.

WAT HOUDT DE HERVORMING
VAN DE EU-GEGEVENSBESCHERMINGSREGELS IN?
De nieuwe algemene verordening
gegevensbescherming zal ervoor zorgen
dat u duidelijke en begrijpelijke informatie
krijgt wanneer uw persoonsgegevens
worden verwerkt. Wanneer uw
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Standpunten ten opzichte van
gegevensbescherming
»» 71% van de Europeanen vindt dat ze geen
alternatief hebben voor het verstrekken van
persoonlijke informatie als ze producten of
diensten willen verkrijgen.
»» De helft van alle Europese
internetgebruikers maakt zich zorgen dat
zij slachtoffer van fraude door misbruik van
hun persoonlijke informatie kunnen worden.
Circa zeven op de tien personen maken zich
zorgen dat informatie over hen kan worden
gebruikt voor een ander doel dan waarvoor
deze was verzameld.
»» Bijna alle Europeanen zeggen dat ze in
kennis willen worden gesteld wanneer hun
gegevens zoekraken of worden gestolen..
»» Slechts iets meer dan een derde van
de Europeanen weet dat een nationale
overheidsinstantie verantwoordelijk is
voor de bescherming van hun rechten met
betrekking tot hun persoonsgegevens (37%).
»» Slechts 15% vindt dat ze volledige
controle hebben over de informatie die
ze online verstrekken; een op de drie
personen (31%) vindt dat ze er helemaal
geen controle over hebben.
Speciale
Eurobarometer 431 –
Gegevensbescherming,
juni 2015

toestemming vereist is, zal deze moeten
worden gegeven door middel van een
duidelijke actieve handeling voordat
een bedrijf uw persoonsgegevens mag
verwerken. De nieuwe regels zullen
ook het recht op vergetelheid van
personen versterken, wat betekent dat
uw persoonsgegevens uit het systeem
van een organisatie moeten worden
verwijderd wanneer u niet langer wilt dat
ze worden verwerkt en er geen gegronde
reden is om ze te bewaren.
De nieuwe verordening zal ook vrije
en gemakkelijke toegang tot uw
persoonsgegevens waarborgen,
zodat u gemakkelijke kunt zien welke
informatie over u door bedrijven
en overheidsinstanties wordt
bewaard, en u gemakkelijker uw
persoonsgegevens kunt overdragen
van de ene dienstverlener naar de
andere – het zogenoemde beginsel van
‘gegevensoverdraagbaarheid’.

‘Gegevensbescherming door
ontwerp’ en ‘gegevensbescherming
door standaardinstellingen’ zullen
ook essentiële beginselen in de
gegevensbeschermingsregels van
de EU worden – dit betekent dat
privacywaarborgen reeds vanaf de
ontwerpfase in procedures en diensten
moeten worden geïntegreerd en dat
privacyvriendelijke standaardinstellingen
de norm moeten zijn, bijvoorbeeld op
sociale netwerken. Deze regels zullen de
rechten van personen op een praktische
manier versterken. De Commissie en de
nationale toezichthoudende autoriteiten
voor gegevensbescherming zullen
voorlichting geven over deze rechten en
de wijze waarop zij zo effectief mogelijk
kunnen worden gebruikt.

HOE ZAL DIT HELPEN?
Betere gegevensbeschermingsregels
betekenen dat u meer vertrouwen
kunt hebben in de manier waarop uw
persoonsgegevens worden behandeld,
in het bijzonder online. Deze strengere
gegevensbeschermingsregels zullen het
vertrouwen in online diensten helpen
vergroten, zodat u met een geruster hart
nieuwe technologieën kunt gebruiken en zo
maximaal kunt profiteren van de interne
markt. Nieuwe, duidelijke en robuuste
regels voor het vrije verkeer van gegevens
zullen ook bedrijven helpen groeien in
een gegevensbeschermingsvriendelijke
omgeving die de vraag naar innovatieve
diensten en producten stimuleert.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?
»» Een ‘recht op vergetelheid’ zal u helpen om gegevensbeschermingsrisico’s online
te beheersen. Wanneer u niet langer wilt dat uw gegevens worden verwerkt en er
geen gerechtvaardigde gronden zijn om die gegevens te bewaren, zullen ze worden
verwijderd. De regels hebben ten doel om personen mondiger te maken en dus niet
om eerdere gebeurtenissen uit te wissen, de geschiedenis te herschrijven of de
persvrijheid te beperken .

De hervorming verplicht organisaties
om zowel personen als de relevante
gegevensbeschermingsautoriteit
onverwijld, indien mogelijk binnen 72 uur,
in kennis te stellen van de vernietiging, het
verlies, de wijziging of de ongeoorloofde
bekendmaking van of de ongeoorloofde
toegang tot persoonsgegevens, hetzij per
ongeluk hetzij onrechtmatig, wanneer er
sprake is van een risico voor de rechten
van personen.

»» Gemakkelijkere toegang tot uw eigen persoonsgegevens.
»» Een recht om persoonsgegevens over te dragen van de ene dienstverlener naar de
andere.
»» Wanneer uw toestemming vereist is, moet u gevraagd worden deze te geven door
middel van een duidelijke actieve handeling.
»» Meer transparantie over de manier waarop met uw gegevens wordt omgegaan,
met begrijpelijke informatie, vooral voor kinderen.

Hebt u vragen?

»» Bedrijven en organisaties moeten u in kennis stellen van inbreuken in verband
met gegevens die negatieve gevolgen voor u zouden kunnen hebben en moeten
dit onverwijld doen. Zij zullen ook de relevante toezichthoudende autoriteit voor
gegevensverwerking in kennis moeten stellen.

http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/index_en.htm
Contact met Europe Direct:

»» Betere handhaving van gegevensbeschermingsrechten door verbeterde
administratieve en gerechtelijke beroepsmogelijkheden in geval van schendingen.

00 800 67 89 10 11
http://europa.eu/europedirect/

»» .Grotere verantwoordelijkheid en verantwoordingsplicht voor
degenen die persoonsgegevens verwerken – door middel van
gegevensbeschermingsrisicobeoordelingen, functionarissen voor
gegevensbescherming en de beginselen van ‘gegevensbescherming door ontwerp’
en ‘gegevensbescherming door standaardinstellingen’
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