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OVERSTAPPEN NAAR EEN
ANDERE DIENSTVERLENER
– HOE WERKT GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID ?
Sociale netwerken en fotodeelwebsites bieden mensen de mogelijkheid
om honderden foto’s, persoonlijke
berichten en persoonlijke contacten
op te slaan. Als iemand bijvoorbeeld
foto’s op een fotodeelwebsite heeft
geplaatst en besluit dat hij gebruik wil
maken van een andere dienstverlener,
kan hij al deze foto’s zonder enige
belemmering of verlies overdragen.
In een wereld waarin technologie
zich voortdurend ontwikkelt, zouden
gebruikers zich niet aan één dienstverlener gebonden mogen voelen
alleen maar doordat het lastig is om
hun gegevens over te brengen. Zulke
praktijken beperken de mededinging
en keuzevrijheid.

OP WELKE WIJZE VORMT
DE DIGITALE OMGEVING
EEN UITDAGING VOOR
GEGEVENSBESCHERMING?
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persoonsgegevens worden verzameld,
toegankelijk worden gemaakt, gebruikt
en doorgegeven, sterk veranderd.
Er zijn meerdere goede redenen
om de huidige regels, die in 1995
werden vastgesteld, te herzien en te
verbeteren: de in toenemende mate
mondiale aard van gegevensstromen,
het feit dat persoonsgegevens in
milliseconden in enorme hoeveelheden
worden verzameld, doorgegeven en
uitgewisseld, zowel binnen continenten
als wereldwijd, en de komst van
cloudcomputing. Vooral cloudcomputing
– waarbij personen op afstand toegang
krijgen tot computerhulpmiddelen, in
plaats van ze ter plaatse te bezitten
– stelt toezichthoudende autoriteiten
voor gegevensbescherming voor
nieuwe uitdagingen, doordat gegevens
ogenblikkelijk van een jurisdictie
naar een andere, ook buiten de
EU, kunnen worden doorgegeven.
Om een zekere continuïteit van de
gegevensbescherming te waarborgen,
moeten de regels worden afgestemd op
de technologische ontwikkelingen.

Het hoge tempo van de technologische
veranderingen en de mondialisering
hebben de schaal en de manier waarop

Standpunten ten opzichte van
gegevensbescherming
»» Een grote meerderheid van de Europeanen
(71%) zegt dat het verstrekken van
persoonlijke informatie in toenemende mate
een normaal onderdeel van het moderne
leven is en accepteert dat er geen alternatief
is voor het verstrekken van persoonlijke
informatie als ze producten of diensten
willen verkrijgen.
»» Meer dan de helft van de Europeanen die het
internet gebruiken, gebruiken ten minste één
keer per week een online sociaal netwerk. Dit
aandeel is voor het gebruik van messagingof chatwebsites ongeveer hetzelfde.
»» 69% van de mensen zegt dat in alle
gevallen hun expliciete toestemming vereist
zou moeten zijn voordat hun gegevens
worden verzameld en verwerkt.
»» Meer dan zes op de tien respondenten
zeggen dat ze vastelijntelefoonbedrijven
of mobieletelefoonbedrijven en
internetserviceproviders (62%) of online
bedrijven (63%) niet vertrouwen.
»» 67% vindt het belangrijk persoonlijke
informatie naar een nieuwe online
dienstverlener te kunnen overdragen
(‘gegevensoverdraagbaarheid’).
Speciale
Eurobarometer 431 –
Gegevensbescherming,
juni 2015
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WAT HOUDT DE HERVORMING
VAN DE EU-GEGEVENSBESCHERMINGSREGELS IN?
De nieuwe algemene verordening
gegevensbescherming introduceert
één technologisch neutrale en
toekomstbestendige verzameling
regels voor de gehele EU. Dit
betekent dat de persoonsgegevens
van personen in de EU veilig zullen
zijn en dat het grondrecht van
personen op gegevensbescherming
wordt geëerbiedigd, ongeacht hoe de
technologie en de digitale omgeving
zich in de toekomst ontwikkelen.
De nieuwe verordening zal ook het
‘recht op vergetelheid’ versterken, zodat
persoonsgegevens uit het systeem
van een organisatie moeten worden
verwijderd wanneer een persoon niet
langer wil dat ze worden verwerkt en de
organisatie geen gegronde reden heeft
om ze te bewaren.
Burgers zullen ook een recht op
gegevensoverdraagbaarheid hebben,
d.w.z. het recht om een kopie van hun
gegevens van een internetonderneming

te krijgen en deze over te dragen
aan een andere internetonderneming
zonder enige belemmering door de
eerste onderneming. Deze voorstellen
zullen vertrouwen helpen kweken
in de online omgeving, wat goed is
voor zowel personen als bedrijven.
De nieuwe regels zullen eerlijke
concurrentievoorwaarden scheppen:
bedrijven uit niet-EU-landen zullen
dezelfde regels moeten toepassen als
bedrijven uit de EU wanneer ze in de EU
goederen of diensten aanbieden.

HOE ZAL DIT HELPEN?
Dit vertrouwen zal het voor
consumenten mogelijk maken om,
in het volste vertrouwen dat hun
persoonsgegevens zullen worden
beschermd, online gebruik te maken
van innovatieve technologieën en
aankopen te doen. De toegenomen
vraag naar privacyvriendelijke producten
en diensten zal nieuwe investeringen
en het scheppen van nieuwe banen
stimuleren en het potentieel van de
interne markt om een grotere keus
aan goederen tegen lagere prijzen
te bieden, vrijmaken. Deze groei

van de economische activiteit zal
bedrijven, vooral kleine en middelgrote
ondernemingen (kmo’s), ook helpen om
hun mogelijkheden volledig te benutten
binnen de interne markt. Doordat
de voorstellen van de Commissie
toekomstbestendige, technologisch
neutrale regels bevatten, zullen ze
voor lange tijd zekerheid op het gebied
van online gegevensbescherming
geven. De hervorming van de EUgegevensbeschermingsregels zal in
Europa diensten die gebruikmaken
van big data mogelijk maken door
de toepassing van beginselen
zoals gegevensbescherming
door standaardinstellingen en
door ontwerp te bevorderen, de
transparantie te vergroten, het
vertrouwen van consumenten te
stimuleren en de mededinging te
bevorderen door het nieuwe recht
op gegevensoverdraagbaarheid
en het scheppen van gelijke
concurrentievoorwaarden voor alle
bedrijven die actief zijn in de interne
markt.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?
»» Gegarandeerd gemakkelijke toegang tot uw eigen persoonsgegevens en de vrijheid
om persoonsgegevens over te dragen van de ene dienstverlener naar de andere.
»» Invoering 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.

Hebt u vragen?
http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/index_en.htm
Contact met Europe Direct:

»» Waarborging dat, wanneer voor de verwerking van persoonsgegevens toestemming
van de betreffende persoon vereist is, deze toestemming altijd wordt gegeven door
middel van een duidelijke actieve handeling.

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

»» Waarborging van één verzameling regels die van toepassing is in de gehele EU.
»» Duidelijke regels die bepalen wanneer de EU-wetgeving van toepassing is op
verwerkingsverantwoordelijken buiten de EU.
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