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ONZE MISSIE

WIE ZIJN WIJ?

Gegevensbescherming is een grondrecht en wordt
beschermd door het EU-recht. De EDPS houdt zich

De Europese Toezichthouder voor gegevens-

dagelijks bezig met de verdediging en bevordering van

bescherming (EDPS) is de onafhankelijke gege-

de privacy van personen en gegevensbescherming.

vensbeschermingsautoriteit van de Europese
Unie die toezicht houdt op de verwerking van
persoonsgegevens door de Europese instellin-

ONZE
WAARDEN EN
BEGINSELEN

gen, organen en agentschappen.
Wij adviseren Europese instellingen, organen
en agentschappen over nieuwe wetgevingsvoorstellen en initiatieven met betrekking tot
de bescherming van persoonsgegevens.
Wij monitoren de impact van nieuwe technologieën op gegevensbescherming en werken
samen met toezichthoudende autoriteiten om

Onpartijdigheid
binnen het ons gegeven
wetgevings- en beleidskader
werken, onafhankelijk en objectief
zijn, het juiste evenwicht vinden
tussen de belangen die in het
geding zijn.

Transparantie

te waarborgen dat de EU-regels inzake gegevensbescherming consequent worden gehandhaafd.
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Integriteit
de hoogste
gedragsnormen
handhaven en altijd
het juiste doen.

uitleggen wat we doen
en waarom we dat doen,
in duidelijke taal die voor
iedereen begrijpelijk is.

Pragmatisme
de behoeften van
belanghebbende partijen
begrijpen en oplossingen
vinden die in de praktijk
werken.
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WAT DOEN WIJ?

ONZE BEVOEGDHEDEN

De EDPS heeft vier belangrijkste werkgebieden:

Europese

en

Indien instellingen, organen en agentschappen

agentschappen raadplegen de EDPS voor

instellingen,

organen

van de EU de regels inzake gegevensbescherming

• Toezicht en handhaving: wij monitoren de

specifiek advies, dat wij geven door het schrijven

niet naleven, kan de EDPS gebruikmaken van de

verwerking van persoonsgegevens door Euro-

van adviezen, opmerkingen, besluiten, brieven

volgende handhavende bevoegdheden die zijn

pese instellingen, organen en agentschappen

en artikelen. Ook geven wij in onze reguliere

verleend door Verordening (EU) 2018/1725:

om te waarborgen dat zij de regels voor gege-

TEVENS IS ONZE MISSIE OM MENSEN

richtsnoeren algemeen advies over onderwerpen

• een waarschuwing doen uitgaan naar de

vensbescherming naleven.

BEWUSTER TE MAKEN VAN RISICO’S

die relevant zijn voor alle instellingen, organen

EU-instelling die uw persoonsgegevens op

• Beleid en raadpleging: wij adviseren de Euro-

EN OM DE RECHTEN EN VRIJHEDEN

en agentschappen van de EU.

onrechtmatige of oneerlijke wijze verwerkt;

pese Commissie, het Europees Parlement en

VAN DE MENSEN IN VERBAND MET DE

de Raad over wetgevingsvoorstellen en initia-

• de EU-instelling gelasten uw verzoek tot

VERWERKING VAN HUN PERSOONS-

Daarnaast voeren wij onderzoeken en audits

uitoefening van uw rechten (bv. toegang tot

tieven die verband houden met gegevensbe-

GEGEVENS TE BESCHERMEN. WIJ REA-

betreffende gegevensbescherming uit om de

uw eigen gegevens) in te willigen;

scherming.

GEREN OP INBREUKEN OP GEGEVENS-

naleving van gegevensbeschermingswetgeving

• Technologie en privacy: wij monitoren en be-

BESCHERMING EN KLACHTEN VAN

in de praktijk te controleren.

oordelen technologische ontwikkelingen die

PERSONEN, EN ORGANISEREN DAAR-

gevolgen hebben voor de bescherming van

NAAST OPLEIDINGEN VOOR INSTEL-

persoonsgegevens.

LINGEN, ORGANEN EN AGENTSCHAP-

• Samenwerking: wij werken met toezichthoudende autoriteiten om consistente gegevens-

PEN VAN DE EU.

• een tijdelijk of definitief verbod op een bepaalde gegevensverwerkingshandeling opleggen;
• EU-instellingen een administratieve geldboete
opleggen;
• een zaak voorleggen aan het Hof van Justitie
van de Europese Unie.

bescherming in de hele EU te bevorderen.
Ons voornaamste platform voor samenwerking
met gegevensbeschermingsautoriteiten is het
Europees Comité voor gegevensbescherming.
Andere voorbeelden van Europese organen
en

agentschappen

waarover

wij

toezicht

uitoefenen, zijn Europol krachtens Verordening
(EU) 2016/794, Eurojust krachtens Verordening
(EU) 2018/1727 en EOM krachtens Verordening
(EU) 2017/1939.
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ONZE MENSEN

EEN BLIK OP DE TOEKOMST

De EDPS streeft ernaar een divers team van

In een online tijdperk, waarin gegevens zich

juridische en technische deskundigen evenals

over grenzen bewegen, zal dankzij solidariteit

slimme instelling te zijn die trends in

andere specialisten op hun vakgebied uit

binnen Europa en internationaal het recht op

gegevensbescherming en de juridische,

de hele Europese Unie bijeen te brengen

gegevensbescherming worden versterkt in het

maatschappelijke en technologische context

om vorm te geven aan de wereld van

voordeel van mensen in de EU en daarbuiten.

gegevensbescherming en onze organisatie.

De EDPS-strategie voor 2020-2024 is gericht op

• Actie: wij ontwikkelen proactief hulpmid-

• Vooruitzien:

wij

streven

ernaar

een

op de lange termijn in het oog houdt.

drie pijlers: vooruitzien, actie en solidariteit om

delen voor Europese instellingen, organen

Dankzij deze veelzijdige achtergrond en

een veiligere, eerlijkere en duurzamere digitale

en agentschappen waarmee ze wereldwijd

verschillende perspectieven kunnen we op

toekomst te verwezenlijken.

toonaangevend kunnen zijn op het gebied

een creatieve manier reageren op uitdagingen

van gegevensbescherming. Wij bevorde-

op het gebied van gegevensbescherming en

ren samenhang in de activiteiten van hand-

oplossingen vinden die de samenleving als

havingsinstanties in de EU, waarbij meer

geheel, met name de meest kwetsbaren, ten

nadruk ligt op ware Europese solidariteit,

goede komen.

gezamenlijk gedeelde lasten en een gemeenschappelijke aanpak.

Ons gezamenlijke doel is de gegevens van
mensen beschermen.

• Solidariteit: wij geloven dat rechtvaardigheid alleen mogelijk als ieders privacy in alle
EU-beleid wordt gewaarborgd, en dat duurzaamheid bepalend moet
zijn voor gegevensverwerking in het openbare
belang.
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