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● Op interinstitutioneel niveau werkt de Europese Toezichthouder samen met de functionarissen voor gegevensbescherming.
● De Europese Toezichthouder werkt ook samen
met de controleorganen die in het kader van de
politiële en justitiële samenwerking van de Europese Unie (Europol, Schengen, Eurojust, enz.)
voor de gegevensbescherming zijn ingesteld.

De Europese Toezichthouder houdt toezicht op
de gegevensverwerking door de centrale eenheid
van het Eurodac-systeem.

Voor meer informatie:
www.edps.eu.int
De Europese Toezichthouder
voor gegevensbescherming
KANTOORADRES:
Montoyerstraat 63, 6e verdieping
B-1047 Brussel
POSTADRES:
Wiertzstraat 60
MO 63
B-1047 Brussel
E-MAIL: edps@edps.eu.int
TEL. (32-2) 283 19 00
FAX (32-2) 283 19 50

Peter Hustinx was sedert 1 juli 1991 voorzitter van
het Nederlandse College bescherming persoonsgegevens. Van 1996 tot 2000 was hij voorzitter van de
Groep van artikel 29, het orgaan waarin de nationale gegevensbeschermingsautoriteiten samenwerken ter uitvoering van Richtlijn 95/46/EG.
Joaquín Bayo Delgado, sedert 1989 rechter, is in
1997 tot deken van de magistraten van de stad
Barcelona gekozen en herkozen in 2001. Hij was lid
van de Commissie voor informatietechnologie van
de Hoge Raad voor de Rechterlijke Macht.

De Europese Toezichthouder
voor gegevensbescherming
QT-64-04-313-NL-D

Toezichthoudende autoriteit van Eurodac

Bij besluit van het Europees Parlement en de Raad
van 22 december 2003 is Peter Hustinx benoemd
tot Europees Toezichthouder voor gegevensbescherming, en Joaquín Bayo Delgado tot AdjunctToezichthouder, voor een termijn van vijf jaar.

Peter Hustinx
Europees Toezichthouder
voor gegevensbescherming

Peter Hustinx en Joaquín Bayo Delgado worden
bijgestaan door een multidisciplinaire groep van
omstreeks twintig medewerkers.

Joaquín Bayo Delgado
Adjunct-Toezichthouder

Een toenemend aantal activiteiten van de
Europese Unie berust op een legaal gebruik
van persoonsgegevens. Gegevensbescherming
is dan ook een belangrijke voorwaarde voor
een succesvolle uitvoering van die activiteiten.
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BESCHERMING
VAN PERSOONSGEGEVENS
Onder „gegevensbescherming” wordt in het algemeen verstaan: de bescherming van de fundamentele rechten en vrijheden en met name de persoonlijke levenssfeer, van natuurlijke personen bij de
verwerking van persoonsgegevens.
De bescherming van persoonsgegevens is in de Europese Unie vastgelegd bij:
— artikel 6 van het EU-Verdrag,
— artikel 286 van het EG-Verdrag,
— artikel 8 van het Handvest van de grondrechten
van de EU,
— Richtlijn 95/46/EG,
— Richtlijn 2002/58/EG.
Deze beginselen zijn voor de instellingen en organen van de Europese Unie gespecificeerd in Verordening (EG) nr. 45/2001.

DE EUROPESE
TOEZICHTHOUDER VOOR
GEGEVENSBESCHERMING
Instelling van een Europese
toezichthoudende autoriteit
● In artikel 286 van het EG-Verdrag is bepaald dat
er een onafhankelijk controleorgaan wordt ingesteld, dat belast is met het toezicht op de toepassing op de instellingen en organen van de
Gemeenschap van de besluiten van de Gemeenschap betreffende de bescherming van persoonsgegevens.
● Het Europees Parlement en de Raad hebben
Verordening (EG) nr. 45/2001 aangenomen,
betreffende de bescherming van natuurlijke
personen in verband met de verwerking van
persoonsgegevens door de communautaire
instellingen en organen en betreffende het vrije
verkeer van die gegevens.
● Bij die verordening is een onafhankelijke toezichthoudende autoriteit, de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming, ingesteld om toezicht te houden op de verwerking
van persoonsgegevens door de instellingen en
organen van de Gemeenschap.
● Bovendien beschikt iedere instelling over een
functionaris voor gegevensbescherming die
samenwerkt met de Europese Toezichthouder
en deze met name informeert over de verwerking
van bepaalde gevoelige gegevens, zoals gegevens
over de gezondheid.
● Het statuut van de Europese Toezichthouder en
de algemene voorwaarden voor de uitoefening
van zijn ambt zijn vastgesteld bij Besluit
nr. 1247/2002/EG van 1 juli 2002.

De taken van de Europese
Toezichthouder
Toezicht
● Toezien op de gegevensverwerking in de Europese instellingen en organen, in samenwerking
met de functionarissen voor gegevensbescherming die in elke instelling of orgaan van de
Gemeenschap aanwezig zijn. In dit verband
hoort de Europese Toezichthouder klachten en
onderzoekt hij deze en stelt hij op eigen initiatief of op basis van klachten onderzoeken in.
Hij neemt de nodige maatregelen en stelt de
betrokkenen in kennis van het resultaat van zijn
onderzoeken.
● Beheer van de meldingen door de functionarissen van gevallen die bijzondere risico’s kunnen inhouden. De Europese Toezichthouder
voert met betrekking tot de verwerking van
die gegevens een voorafgaand onderzoek uit.
Advies
● De Europese Toezichthouder heeft tot taak
om, op eigen initiatief of in het kader van een
raadpleging, alle communautaire instellingen
of organen te adviseren in verband met alle
aangelegenheden betreffende de verwerking
van persoonsgegevens.
● De Europese Toezichthouder wordt door de
Commissie geraadpleegd wanneer zij een wetgevingsvoorstel aanneemt betreffende de
bescherming van persoonsgegevens. Hij wordt
voorts door de communautaire instellingen
en organen ingelicht over administratieve
maatregelen in verband met de verwerking
van persoonsgegevens
Samenwerking
● De Europese Toezichthouder is lid van de
Groep van artikel 29, die is ingesteld bij Richtlijn 95/46/EG en waarin de nationale gegevensbeschermingsautoriteiten zitting hebben.
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