
Kan ik mij tegen de verwerking van mijn 

gegevens verzetten?

U heeft het recht om, op grond van zwaarwe-

gende en gerechtvaardigde redenen, te allen
tijde bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking
van uw persoonsgegevens. 

U heeft ook het recht te worden ingelicht voordat
uw gegevens voor de eerste keer aan derden 
worden verstrekt of voor rekening van derden
worden gebruikt ten behoeve van direct marke-
ting. U heeft het recht zich tegen deze verstrek-
king of dit gebruik te verzetten.

Wat kan ik doen in geval van problemen?

· Oefen uw rechten in de eerste plaats uit bij de
communautaire instelling die of het communau-
taire orgaan dat verantwoordelijk is voor de 
verwerking.

· Indien u geen antwoord krijgt of niet tevreden
bent met het antwoord, neem dan contact op
met de functionaris voor gegevensbescherming
van de betrokken instelling of het betrokken
orgaan (de lijst van functionarissen staat op de
site van de Europese Toezichthouder, zie 
hieronder).

· U kunt ten slotte een klacht indienen bij de
Europese Toezichthouder voor gegevensbescher-
ming, die uw verzoek zal bestuderen en de 
nodige maatregelen zal treffen.

· Tegen de beslissingen van de Europese
Toezichthouder kan beroep worden ingesteld bij
het Hof van Justitie van de Europese
Gemeenschappen.

Voor meer informatie:

www.edps.eu.int
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KERNBEGRIPPEN

• Persoonsgegevens
Alle inlichtingen betreffende een geïdentificeerde
persoon of een persoon die direct of indirect
kan worden geïdentificeerd, met name aan de
hand van een identificatienummer. Dit zijn bij-
voorbeeld naam, geboortedatum, telefoonnum-
mer, biometrische gegevens, medische gegevens,
informatie over de beroepsloopbaan, enz.

• Verwerking
Elke bewerking met betrekking tot persoonsge-
gevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van
geautomatiseerde procédés: verzamelen, vast-
leggen, wijzigen, raadplegen, verstrekken, enz.

• Waar ligt de verantwoordelijkheid
voor de verwerking?

Bij de communautaire instelling of het commu-
nautaire orgaan (bijvoorbeeld de Commissie,
het Parlement, de Raad, agentschappen of
bureaus) of het directoraat-generaal, de eenheid
of een andere organisatieafdeling die namens
hen het doel van en de middelen voor de 
verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

UW RECHTEN

Kan ik weten of een communautaire instelling of

een communautair orgaan gegevens verwerkt die

mij betreffen?

Ja. Degene die verantwoordelijk is voor de verwer-
king moet vooraf of bij de vastlegging van de gege-
vens de betrokkenen informeren over, met name:

– de identiteit van degene die verantwoordelijk is
voor de verwerking,

– het doel van de verwerking,
– de ontvangers van de gegevens,
– de rechten van de betrokkenen.

Kan ik de mij betreffende gegevens die de 

instellingen behandelen verifiëren?

U heeft het recht om van degene die verantwoordelijk
is voor de verwerking gratis het volgende te verkrij-
gen:

– toegang tot uw persoonsgegevens en tot bepaalde
gegevens betreffende de verwerking,

– rectificatie van onjuiste of onvolledige gegevens,
– afscherming van gegevens wanneer de juistheid

ervan wordt betwist,
– wissing van gegevens wanneer de verwerking

ervan onwettig is,
– kennisgeving aan derden aan wie de gegevens zijn

verstrekt, van elke wissing, rectificatie of afscher-
ming van uw gegevens.

Verordening (EG) nr. 45/2001

Verordening (EG) nr. 45/2001 (PB L 8 van 12.1.2001)
geeft uitvoering aan artikel 286 van het EG-Verdrag
door een rechtskader te bieden voor de verwerking
van persoonsgegevens door communautaire instellin-
gen en organen.

De Europese Toezichthouder voor gegevens-

bescherming

De Europese Toezichthouder is een onafhankelijke
toezichthoudende instantie die belast is met het 
toezien op en het verzekeren van de toepassing van
Verordening (EG) nr. 45/2001 en ieder ander commu-
nautair besluit betreffende de bescherming van 
persoonsgegevens.
Hij verstrekt aan de communautaire instellingen en
organen en aan de betrokkenen advies over de 
verwerking van persoonsgegevens.

De functionarissen voor gegevensbescherming

Verordening (EG) nr. 45/2001 bepaalt dat er bij iedere
communautaire instelling en ieder communautair
orgaan functionarissen voor gegevensbescherming
moeten zijn. Deze functionarissen zorgen voor de toe-
passing van de verordening en zien erop toe dat de
rechten en vrijheden van de betrokkenen bij de 
verwerking niet worden geschonden.
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