Achtergrondinformatie

“Jouw data blijven van jou, ze worden nooit alleen eigendom van een
overheid of van bedrijven. Je hebt altijd inzagerecht en medezeggenschap
over jouw individuele gegevens. Iedereen moet kunnen nagaan wat er met
zijn of haar persoonlijke informatie gebeurt. Je gegevens mogen gebruikt
worden als je geïnformeerd werd en toestemming gaf. Iedereen heeft in
een digitale wereld ook het recht om vergeten te worden.”
WAT WORDT ER VANDAAG VERZAMELD?
Bewakingscamera’s, bijhouden van internetgegevens, verschaffen van Passenger Name Records,…
hebben allen gemeen dat in het streven naar meer veiligheid de individuele privacy onder druk komt
te staan. Deze evolutie lijkt moeilijk te stoppen. Meer nog, de roep naar meer veiligheid lijkt hiermee
te primeren. Is men dan zonder meer bereid om meer privacy in te boeten? Vaak hoort men dat men
niets hoeft te vrezen als men niets te verbergen heeft.
De realiteit is complexer dan dat en overstijgt de veiligheidsdimensie. Zonder het goed te beseffen
wordt nu reeds veel persoonlijke info verzameld en worden onze gedragingen geregeld geobserveerd,
bijvoorbeeld Radio Frequency Identification-technologie die het mogelijk maakt om hiermee
uitgeruste paspoorten, rijbewijzen, vliegtuigvouchers, bankpassen en zelfs uw kortingskaart van de
supermarkt op een zekere afstand uit te lezen of om de locatie van de houder ervan te allen tijde te
bepalen.
De verwerking van persoonsgegevens speelt een grote rol in het dagdagelijks leven. De doorsnee Belg
zit momenteel in vele verschillende databanken. Veel dagdagelijkse handelingen laten elektronische
sporen na en als gevolg hiervan worden er steeds meer gegevens van steeds meer mensen opgeslagen
in bestanden. Wat de overheid en derden doen met deze informatie is van groot belang. De uitdaging
is om dit in de hand te houden en misbruiken uit te sluiten.
WELKE VOORWAARDEN?
Het opslaan en verwerken van persoonlijke gegevens moet gebeuren op een kwaliteitsvolle manier,
onderworpen aan een doeltreffende controle door een voldoende sterk uitgebouwde externe
instantie. We moeten nagaan of de verzamelde inlichtingen noodzakelijk zijn en of de verwerking ervan
beheersbaar blijft. Staatssecretaris Philippe De Backer neemt wetgevende initiatieven om deze
doelstellingen te realiseren, onder meer via de oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit.
VEREISTEN VOOR LIBERALEN
Is er voldoende transparantie en zijn de burgers voldoende geïnformeerd? Wordt er rationeel
omgesprongen met persoonsgegevens, wordt nauwgezet bepaald wat precies dient te worden
verzameld? Gaat het delen van informatie gepaard met een beoordeling van de risico’s? De
organisaties verantwoordelijk voor de verwerking moeten worden geresponsabiliseerd. Ze moeten
waken over de kwaliteit van de data; ze moeten duidelijke richtlijnen verstrekken aan de personen
belast met de verwerking en ze moeten toezien op de goede naleving van deze richtlijnen. Daarnaast
moeten burgers weten wie welke informatie heeft, de verspreiding ervan kunnen controleren, de
verwijdering van gegevens kunnen vragen. En dat zowel voor gegevens die door privéspelers
bijgehouden worden als door overheden. Iedereen moet de mogelijkheid hebben om online na te gaan
wat met hun informatie gebeurt. Privacy wordt zo een eigen keuze. De ontwikkeling van een jaarlijkse
privacy-afrekening kan daar zeker toe bijdragen.

