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 Advies 4/99 over

de door het Amerikaanse ministerie van Handel te publiceren vaak gestelde

vragen (FAQ's)

In zijn op 3 mei 1999 goedgekeurde advies 2/99
1
 over de "International Safe Harbor

Principles" (internationale beginselen van een veilige haven; hierna: "de beginselen")
had de Groep geen rekening gehouden met de vaak gestelde vragen (hierna: "de

FAQ's"), die op 30 april 1999 werden gepubliceerd door het Amerikaanse ministerie
van Handel. Alvorens zijn mening over de inhoud van de FAQ's te geven had de

Groep verzocht om een verduidelijking van de status van de FAQ's.

Op 2 juni 1999 verstrekte DG XV de Groep2 een exemplaar van de brief die was
verstuurd naar de leden van het bij artikel 31 van richtlijn 95/46/EG opgerichte

comité, alsmede de bijgevoegde documenten: in het bijzonder een herziene en
vertrouwelijke versie van de beginselen van een "veilige haven" en een lijst van

FAQ's, waarvan er zes bij de lijst zijn gevoegd.3

Nu de Groep de brief heeft bestudeerd, begrijpt zij dat de VS voornemens is de FAQ's
als een gezaghebbend richtsnoer voor de beginselen te publiceren en dat dit tot uiting

moet komen in de definitieve versie van het besluit dat gebaseerd is op artikel 25, lid
6.

De Groep is het erover eens dat deze oplossing om twee redenen wenselijk is:

enerzijds kunnen de beginselen met betrekking tot bepaalde categorieën van
verwerkingsoperaties worden verduidelijkt en in sommige gevallen worden

aangevuld, wat nuttig is bij de beoordeling van de beginselen zelf; anderzijds kan de
gezaghebbende richtsnoer klagende instanties helpen bij de interpretatie van de

beginselen en bij de toepassing ervan op concrete gevallen. Dit vereist echter dat,
voordat er een besluit over het passend karakter van de beginselen wordt genomen,

elke FAQ uitvoerig moet worden overwogen. Volgens de Groep is deze grondige
overweging verplicht ingevolge artikel 25, lid 2, van de richtlijn, dat zegt: "het

passend karakter van het (...) beschermingsniveau wordt beoordeeld met
inachtneming van alle omstandigheden die op de doorgifte van gegevens of op een

categorie gegevensdoorgiften van invloed zijn."

                                               
1 Advies 2/99 over het passend karakter van de "International Safe Harbor Principles", die op 19 april
1999 door het Amerikaanse ministerie van Handel werden gepubliceerd en op 3 mei 1999 werden

goedgekeurd. Beschikbaar op het volgende adres: 

http://www.europa.eu.int/comm/dg15/en/media/dataprot/index.htm

 

2
 Opgericht bij artikel 29 van Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 24
oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van

persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, PB L 281 van 23 november 1995,

blz. 31. Beschikbaar op: zie voetnoot 1.

 

3
  Zie bijlage 1: Lijst van FAQ’s.  Zie bijlage 2: Vaak gestelde vragen, nrs. 1 tot en met 6, versie 1, juni

1999.
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De Groep merkt op dat er nu een lijst van vijftien FAQ's is opgesteld, zes meer dan er

in april en mei al werden verspreid.4  Ook merkt zij op dat er een aantal wijzigingen is
aangebracht in de FAQ's die bij de brief van DG XV waren gevoegd.

De Groep is van mening dat voor een zinvolle beoordeling van de FAQ's, zoals wordt

geëist in artikel 25 van de richtlijn, een redelijke termijn moet worden uitgetrokken.
Dit biedt met name mogelijkheden voor intern overleg op nationaal niveau, wat nodig

is in verband met de procedure van artikel 31 van de richtlijn. Dit advies is daarom
enkel bedoeld als voorlopig standpunt over de mogelijke status van de FAQ's en over

de FAQ's die op 2 juni 1999 werden verspreid; het loopt niet vooruit op de
commentaren die de Groep voornemens is te geven op de nieuwe versie van de

beginselen en op de FAQ's die nog moeten worden verspreid, noch op de algemene
beoordeling van de "veilige haven"-benadering, aangezien andere elementen van het

pakket nog bekeken moeten worden (bijv. de ontwerp-briefwisseling).

I. Status van de FAQ's

Op grond van het bovenstaande is de Groep van mening dat:

1. de vaak gestelde vragen (FAQ's) die in de bijlage zijn opgenomen, een

gezaghebbende status moeten hebben wanneer zij door het Amerikaanse
ministerie van Handel zijn gepubliceerd, mits zij consistent zijn met de beginselen

van een "veilige haven" en hiervan niet worden losgekoppeld;
2. alle FAQ's binnen een redelijke termijn, waarin ook ruimte is voor intern overleg,

grondig moeten worden geanalyseerd, voordat wordt besloten of de beginselen
van een "veilige haven" een passend beschermingsniveau kunnen bieden;

3. in een besluit over de beginselen naar de FAQ's moet worden verwezen;
4. de definitieve lijst van de FAQ's volledig moet zijn en de FAQ's niet eenzijdig

mogen worden gewijzigd. Ze moeten echter worden bekeken in het licht van de
ervaring die is opgedaan bij de toepassing van de regeling van een "veilige

haven", waardoor het nodig kan zijn ze aan te passen en/of aan te vullen.

II. Lijst van FAQ's

De Groep verheugt zich over de uitbreiding van de lijst van FAQ's en is van mening
dat, wegens het gebrek aan duidelijkheid van sommige beginselen, de FAQ's de voor

de gegevensverwerking verantwoordelijke personen een duidelijke, eenduidige en
gezaghebbende richtsnoer moeten leveren en de betrokkenen de noodzakelijke

garanties moeten bieden. De Groep wil graag zo snel mogelijk de overige
FAQ-ontwerpen zien en hecht met name belang aan:

1. "onafhankelijk onderzoek van klachten" (FAQ nr. 11). Aangezien er geen

verbeteringen zijn aangebracht aan het "handhavingsbeginsel" en gelijkwaardige
garanties ontbreken, benadrukt de Groep dat de geloofwaardigheid van de "veilige

haven" als geheel in hoge mate afhankelijk is van een bevredigend antwoord op
dit element van het handhavingsbeginsel;

                                               
4
  De tekst van deze zes nieuwe FAQ’s was op 3 juni nog niet beschikbaar.
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2. "opt-out keuze" (FAQ nr. 13).  Volgens het "keuzebeginsel" zou opt-out alleen
mogen worden toegestaan als "dit gebruik of deze beschikbaarstelling

onverenigbaar is met het doel waarvoor deze [persoonlijke] informatie
oorspronkelijk is verzameld of met een ander doel of een andere

beschikbaarstelling dan in een kennisgeving aan deze individuen is vermeld".  In
advies 2/99 heeft de Groep zijn bezwaren tegen zo'n beperkt begrip van "keuze" al

geuit en gemotiveerd, en enkele suggesties voor verbetering gedaan. De beste
manier om dit doel te bereiken blijft een verbetering van het beginsel, door de

suggesties in aanmerking te nemen die eerder in advies 2/99 zijn gedaan, wat de
introductie van ten minste een onvoorwaardelijke opt-out voor direct marketing

zou impliceren.

III. Gevoelige gegevens (FAQ nr. 1)

De Groep herhaalt zijn standpunt, ingenomen in advies 2/99, dat de beginselen van

een "veilige haven" alleen betrekking hebben op de wettigheid van de internationale
aspecten van gegevensdoorgifte (artikelen 25 en 26 van de richtlijn). De Groep

herinnert eraan dat de voor de gegevensverwerking verantwoordelijke personen die in
de EU zijn gevestigd (ongeacht of zij wel of geen filiaal zijn van een in de VS

gevestigde onderneming die de "veilige haven" heeft onderschreven), moeten voldoen
aan de nationale bepalingen ter uitvoering van de andere bepalingen van de richtlijn,

namelijk die met betrekking tot de toelaatbaarheid van gegevensverwerking (artikelen
6 en 7) en de additionele vereisten met betrekking tot gevoelige gegevens (artikel 8).

Dit geldt ook voor Amerikaanse organisaties die rechtstreeks persoonsgegevens van
individuen in de Europese Unie verzamelen. De Groep benadrukt dat, om

misverstanden te voorkomen, deze kwesties ook in de FAQ's moeten worden
behandeld.

Met name zij eraan herinnerd dat de lidstaten mogen bepalen dat het verbod op de
verwerking van gevoelige gegevens niet ongedaan kan worden gemaakt door

toestemming van de betrokkene (artikel 8, lid 2, onder a), van de richtlijn), maar dat
de verwerking van de gegevens vooraf bij de toezichthoudende autoriteiten moet

worden aangemeld.

IV. Uitzonderingen voor journalistieke doeleinden (FAQ nr. 2)

De Groep hecht het grootste belang aan persvrijheid en is van mening dat in de
richtlijn het juiste evenwicht is gevonden door te eisen dat de lidstaten moeten

voorzien in uitzonderingen en afwijkingen (artikel 9). De uitzonderingen hebben
echter alleen betrekking op de hoofdstukken III, IV en VI en zijn niet van toepassing

op de andere bepalingen van de richtlijn, zoals beveiliging van de verwerking (artikel
17). De Groep stelt nadrukkelijk dat de FAQ uitsluitend van toepassing is op de

verwerking voor journalistieke doeleinden als bedoeld in het eerste amendement, en
dat het beveiligingsbeginsel, dat geenszins in strijd is met de persvrijheid, ook de

belangen van journalisten dient (met name bescherming van hun bronnen en hun werk
tegen ongeoorloofde toegang of beschikbaarstelling, toevallig of illegaal verlies of

wijziging, met name wanneer het bij de verwerking gaat om verzending van gegevens
via een netwerk). Daarom is de Groep van mening dat er geen reden is om af te

wijken van het beveiligingsbeginsel zoals dat is gedefinieerd in de "veilige haven".
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V. Secundaire aansprakelijkheid (FAQ nr. 3)

De Groep heeft geen bezwaar tegen deze tekst mits deze in enge zin wordt
geredigeerd en alleen van toepassing is op de situatie die in de vraag is omschreven.

VI. Headhunters, enz. (FAQ nr. 4)

In zijn advies 2/99 heeft de Groep er al op gewezen dat niet kan worden afgezien van

de in de OESO-richtsnoeren uit 1980 neergelegde norm, aangezien het hierbij om een
minimumvereiste voor de aanvaarding van een passend beschermingsniveau gaat.

De Groep merkt op dat de FAQ uitzonderingen introduceert die in de beginselen zelf
niet voorkomen. Er dient te worden uitgelegd welke verwerkingsoperaties door elk

van de genoemde uitzonderingen worden gedekt en waarom zij een limitatief karakter
hebben. Bovendien moet worden verduidelijkt voor welke beginselen (kennisgeving,

keuze) het legitieme belang van de organisatie en de eisen van algemeen belang
uitzonderingen vormen. Tot slot lijkt de wettigheid van de activiteit van een

headhunter of een investeringsbankier af te hangen van andere, niet-genoemde
factoren.

VII. De rol van gegevensbeschermingsautoriteiten (FAQ nr. 5)

De Groep is tevreden over de opheldering die deze FAQ geeft en zou hieraan graag

meer positieve aandacht willen besteden, met name waar het gaat om de rol die de
nationale gegevensbeschermingsautoriteiten zouden kunnen spelen bij de afhandeling

van klachten. Een aantal kwesties moet echter nader worden bestudeerd, met name:

- hoe werkt de optie in de praktijk, wat bepaalt de identiteit van de "relevante
gegevensbeschermingsautoriteit" en hangt die nog steeds af van de

goedkeuring van de betrokken autoriteit;
- voor sommige autoriteiten, de compatibiliteit van deze rol met hun

bevoegdheden en plichten, zoals deze in de nationale wetgeving zijn
vastgelegd en afgebakend;

- de gevolgen voor de middelen.

Als dit onderzoek bevestigt dat de autoriteiten een constructieve rol kunnen spelen,
acht de Groep het noodzakelijk om:

- zo mogelijk nader aan te geven in welke gevallen hun directe betrokkenheid

een geschikte en uitvoerbare oplossing kan zijn;
- duidelijke afspraken te maken over de follow-up die vereist is in de gevallen

waarin een Amerikaanse organisatie niet voldoet aan haar verplichting om
samen te werken met de gegevensbeschermingsautoriteit.

De Groep benadrukt dat het in ieder geval belangrijk is ervoor te zorgen dat alle drie

de elementen van beginsel 7 (conflictoplossing, controle en sancties) voor alle
deelnemers aan de "veilige haven" gelden, ongeacht de mechanismen die zijn

gekozen, en dat de procedures voor de betrokkenen toegankelijk en eenvoudig te
volgen zijn.
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VIII. Fabrikantenverklaring (FAQ nr. 6)

De Groep uit zijn bezorgdheid over het feit dat een fabrikantenverklaring tot misbruik

kan leiden. De Groep is van mening dat in geval van een onjuiste voorstelling van de
kwalificatiecriteria (bijv. wanneer een organisatie niet voldoet aan de eisen van

beginsel 7) de "oplichter" in ieder geval van de lijst moet worden geschrapt. Hetzelfde
moet gelden voor in de VS gevestigde organisaties die de afspraken met betrekking

tot de "veilige haven" hebben onderschreven en hebben toegezegd met een Europese
gegevensbeschermingsautoriteit te zullen samenwerken en die deze toezegging niet

volledig gestand doen.

Gedaan te Brussel, 7 juni 1999

Voor de Groep

De voorzitter

P.J. HUSTINX
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BIJLAGE 1 : LIJST van FAQ's, versie 1, juni 1999

LIJST VAN FAQ's DIE BETREKKING HEBBEN OP DE AMERIKAANSE

BEGINSELEN VAN EEN "VEILIGE HAVEN"

1) GEVOELIGE GEGEVENS

2) UITZONDERINGEN VOOR JOURNALISTIEKE DOELEINDEN

3) SECUNDAIRE AANSPRAKELIJKHEID

4) HEADHUNTERS

5) DE ROL VAN GEGEVENSBESCHERMINGSAUTORITEITEN

6) FABRIKANTENVERKLARING

7) CONTROLE

8) TOEGANG

9) GEGEVENS MET BETREKKING TOT MENSELIJK POTENTIEEL

10) ARTIKEL 17 CONTRACTEN

11) ONAFHANKELIJK ONDERZOEK VAN KLACHTEN

12) RISICOBEHEER

13) OPT-OUT KEUZE

14) RESERVERINGEN VOOR VLIEGTUIGPASSAGIERS

15) FARMACEUTISCHE MIDDELEN
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BIJLAGE 2 : TEKST van FAQ's nr. 1 tot en met 6, versie 1, juni 1999

Vaak gestelde vragen (FAQ's)

FAQ nr. 1 – Gevoelige gegevens – 31 mei 1999

V: Moet een organisatie altijd een expliciete (opt-in) keuze verstrekken met
betrekking tot gevoelige gegevens?

A: Nee, zo'n keuze is niet vereist wanneer de verwerking: (1) van vitaal belang is voor

de betrokkene of voor iemand anders; (2) noodzakelijk is voor de vastelling of de
verdediging van een recht in rechte; (3) noodzakelijk is voor het stellen van een

diagnose op medisch gebied; (4) door een stichting, een vereniging of enige andere
instelling zonder winstoogmerk die op politiek, levensbeschouwelijk, godsdienstig of

vakbondsgebied werkzaam is, wordt verricht in het kader van haar rechtmatige
activiteiten, mits de verwerking uitsluitend betrekking heeft op de leden van die

instelling of op degenen die in verband met haar doelstellingen regelmatig contact met
haar onderhouden, en de gegevens niet zonder de toestemming van de betrokkenen

aan derden worden doorgegeven; (5) noodzakelijk is met het oog op de uitvoering van
de arbeidsrechtelijke verplichtingen van de organisatie; of (6) betrekking heeft op

gegevens waarvan duidelijk is dat ze door de betrokkene zelf openbaar zijn gemaakt,
dan wel noodzakelijk is voor de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte.

FAQ nr. 2 – Uitzonderingen voor journalistieke doeleinden– 31 mei 1999

V:  Gelden, gezien de in de grondwet van de VS neergelegde bescherming van de
persvrijheid en de in de richtlijn neergelegde vrijstelling voor journalistiek

materiaal, de beginselen van een "veilige haven" ook voor persoonlijke informatie
die is verzameld, dan wel wordt bijgehouden of verspreid voor journalistieke

doeleinden?

A:  Wanneer de rechten van een vrije pers, die zijn opgenomen in het eerste
amendement van de grondwet van de VS, de belangen van privacybescherming

doorkruisen, moet in het kader van het eerste amendement voor de activiteiten van
Amerikaanse burgers of organisaties een evenwicht tussen deze belangen worden

gevonden. Informatie die wordt verzameld voor publicatie of uitzending of voor
andere vormen van openbare communicatie van al dan niet gebruikt journalistiek

materiaal, alsmede informatie uit eerder gepubliceerd materiaal dat via media-
archieven wordt verspreid, is niet onderworpen aan de eisen van de beginselen van

een "veilige haven".

FAQ nr. 3 – Secundaire aansprakelijkheid  - 31 mei 1999
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V:  Zijn aanbieders van Internetdiensten, telecommunicatiebedrijven of andere

organisaties aansprakelijk uit hoofde van de beginselen van een "veilige haven",
wanneer zij namens een andere organisatie louter informatie overbrengen,

routeren, schakelen of opslaan die hun voorwaarden kan schenden?

A:  Nee. Evenmin als de richtlijn zelf voorziet de "veilige haven" niet in secundaire
aansprakelijkheid. Wanneer een organisatie gegevens enkel doorgeeft, zonder de

doeleinden en middelen van de verwerking van persoonsgegevens vast te stellen, is zij
niet aansprakelijk.

FAQ nr. 4 – Headhunters, investeringsbanken en accountantsonderzoeken – 30

april 1999

V: Sommige zakelijke activiteiten brengen noodzakelijkerwijs de verwerking van
persoonsgegevens met zich mee zonder dat de betrokkene dit weet, zoals de

activiteiten van headhunters, investeringsbankiers en accountants. Is dit volgens de
beginselen van een "veilige haven" toegestaan?

A: Ja. Evenmin als de richtlijn zelf voorziet de "veilige haven" niet in de

onvoorwaardelijke eis dat de toestemming van de betrokkene moet worden gevraagd,
dat deze ervan in kennis moet worden gesteld dat zijn gegevens worden verwerkt, of

dat hem toegang tot zijn gegevens moet worden verleend. Uitzonderingen zijn
toegestaan, bijvoorbeeld wanneer het algemeen belang dit vereist of wanneer de

verwerking noodzakelijk is voor legitieme belangen die worden nagestreefd door de
organisaties of derden aan wie de gegevens beschikbaar worden gesteld, behalve

wanneer dergelijke belangen indruisen tegen het recht op privacy van de betrokkene.
De activiteiten van headhunters, investeringsbankiers en accountants zijn legitieme

belangen.

FAQ nr. 5 – De rol van gegevensverwerkingsautoriteiten
5

V: Op welke manier zullen bedrijven die toezeggen met Europese
gegevensbeschermingsautoriteiten te zullen samenwerken, deze toezeggingen doen

en hoe zullen deze worden uitgevoerd?

A: In het kader van de "veilige haven" zijn Amerikaanse organisaties die
persoonsgegevens uit de Europese Unie ontvangen, verplicht effectieve mechanismen

aan te wenden om de naleving van de beginselen van een "veilige haven" te
waarborgen. Preciezer gezegd, zij moeten voorzien in (1) verhaalmogelijkheden voor

degenen op wie de gegevens betrekking hebben, (2) vervolgprocedures om te
controleren of de attesten en verklaringen die zij over hun privacybeleid hebben

afgegeven, waar zijn, en (3) verplichtingen om problemen op te lossen die ontstaan
doordat organisaties de beginselen niet naleven, en de consequenties voor dergelijke

                                               
5
  Tekst verspreid onder de deelnemers aan de laatste bijeenkomst van het Artikel 31-comité op 21 mei.

Deze tekst zal een FAQ worden als de nationale gegevensbeschermingsautoriteiten ermee instemmen

deze rol te vervullen.
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organisaties. Het handhavingsbeginsel stelt organisaties in staat een toezegging te

doen om met gegevensbeschermingsautoriteiten ("DPA's") in de Europese Unie
samen te werken als middel om te voldoen aan het handhavingsbeginsel in het kader

van de "veilige haven". Organisaties die deze optie kiezen, dienen de
aanmeldingsprocedure te volgen en aan de andere hieronder beschreven vereisten te

voldoen.

AANMELDING

Een organisatie kan zich ertoe verbinden met de DPA's samen te werken door in haar
aanmelding voor de "veilige haven" bij het ministerie van Handel te verklaren dat zij:

 (1) ervoor kiest aan de elementen (a) en (c) van het handhavingsbeginsel van

de "veilige haven" te voldoen door zich ertoe te verbinden met de betrokken
DPA('s) samen te werken;

(2) met de betrokken DPA('s) zal samenwerken bij het onderzoek en de

oplossing van klachten die in het kader van de "veilige haven" zijn ingediend;
en

(3) overeenkomstig de besluiten op grond van artikel 25, lid 6, en het

[Ontwerpdocument over de EU-procedures] zal voldoen aan alle besluiten van
de DPA waarin deze bepaalt dat de organisatie extra stappen moet

ondernemen om te voldoen aan de beginselen van een "veilige haven",
waaronder corrigerende en compenserende maatregelen ten behoeve van

personen die negatieve gevolgen ondervinden door niet-nakoming van de
beginselen, en de consequenties voor de organisatie.

PROCEDURE

Wanneer een Amerikaanse organisatie er in het kader van de "veilige haven" voor

kiest om samen te werken met de gegevensbeschermingsautoriteiten, kunnen
Europese consumenten, werknemers of andere betrokkenen, nadat zij hun probleem of

klacht met de Amerikaanse organisatie hebben besproken, onopgeloste kwesties met
de betrokken DPA bespreken. Deze kan zich dan met vragen over de klacht tot de

Amerikaanse importorganisatie wenden. Wanneer klachten of andere specifieke
aangelegenheden voor de DPA aanleiding zijn een nader onderzoek in te stellen, is de

Amerikaanse organisatie, krachtens haar aanmelding voor de "veilige haven" bij het
ministerie van Handel, verplicht om met de DPA samen te werken.

Dit betekent bijvoorbeeld dat de Amerikaanse organisatie antwoord moet

geven op vragen van de DPA, ter beschikking van de DPA moet staan, op verzoek
van de DPA informatie of opgeslagen gegevens moet verstrekken, verslag moet

uitbrengen over beveiligingsmaatregelen, dan wel de DPA toegang, op afstand of
fysiek, moet verlenen tot databanken en andere datafaciliteiten. De Amerikaanse

organisatie dient op verzoek informatie aan de DPA('s) in Europa te verstrekken.
DPA's zijn niet verplicht naar de VS te reizen om klachten te onderzoeken.

Wanneer de partijen zelf maatregelen voor het oplossen van de klacht zijn

overeengekomen, zoals het verwijderen van een persoon van een adressenlijst of het
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corrigeren of schrappen van bepaalde gegevens, is de Amerikaanse organisatie,

conform haar toezegging tot samenwerking, verplicht een dergelijke overeenkomst uit
te voeren voor gegevens die zijn opgeslagen in de Verenigde Staten. Als de partijen

het niet eens kunnen worden over de vraag of de beginselen van een "veilige haven"
worden nageleefd of over de corrigerende of compenserende maatregelen die door de

Amerikaanse organisaties moeten worden getroffen, zal de DPA een besluit nemen.
Ook in dit geval is de Amerikaanse organisatie door haar openlijke toezegging

verplicht zich te houden aan de gevolgen van deze procedures, behoudens de
resultaten van de beoordelingsprocedures als uiteengezet in het Ontwerpdocument

over de EU-procedures.

Deze gevolgen zijn in wezen dezelfde als die welke zich zouden voordoen in
het geval van een Amerikaanse organisatie die zich niet heeft gehouden aan de

besluiten van een bevoegde zelfregulerende instantie. Het verschil is dat het
onderzoek en de vaststelling van de naleving en de remedies in eerste instantie door

de DPA gedaan worden, zonder dat deze eerst een beroep moet doen op
verhaalmechanismen die door een zelfregulerende instantie in de VS worden

geboden.

Voor de DPA's is dit geen extra belasting. Ook zonder deze optie tot
handhaving in het kader van de "veilige haven" zijn de DPA's verplicht een onderzoek

in te stellen en besluiten te nemen over klachten die het gevolg zijn van
gegevensdoorgiften naar de VS, maar een dergelijke handhaving zou dan pas in een

latere fase van de in het [Ontwerpdocument over de EU-procedures] beschreven
klachtenprocedure plaatsvinden.

MOTIVERING

De optie van een verplichte samenwerking met de DPA's is om een aantal

redenen een belangrijk handhavingsalternatief voor Amerikaanse organisaties. Ten
eerste is het zoeken naar een oplossing voor een klacht in de particuliere sector in de

VS geen ideale manier om problemen inzake gegevensverwerking op te lossen die
voortvloeien uit arbeidsverhoudingen in Europa. Samenwerking met de DPA's is een

veel beter alternatief voor dit soort klachten. Ten tweede zouden Amerikaanse
organisaties door deze handhavingsoptie sneller in aanmerking kunnen komen voor de

"veilige haven" dan wanneer zij een beroep moeten doen op in de VS ontwikkelde
zelfregulerende mechanismen. Het is onwaarschijnlijk dat er voor alle categorieën van

gegevensdoorgifte naar de VS zelfregulerende mechanismen beschikbaar zullen zijn
zodra de "veilige haven" van kracht wordt. Hoewel er in de particuliere sector

programma's in ontwikkeling zijn, zullen deze en andere programma's ongetwijfeld
pas volledig kunnen worden ontwikkeld en uitgevoerd wanneer de besprekingen over

de "veilige haven" zijn afgesloten. De toezegging tot samenwerking met de DPA's
kan ertoe bijdragen deze kloof te overbruggen. Tot slot stelt deze optie meer

Amerikaanse organisaties in staat deel te nemen aan de "veilige haven". Sommige
Amerikaanse organisaties zullen moeilijk een zelfregulerende organisatie kunnen

vinden die op hun specifieke behoeften is afgestemd, hetzij omdat hun activiteiten vrij
uniek zijn, hetzij om andere redenen. En het is ook mogelijk dat er in Amerika geen

wettelijke of regulerende instantie is die bevoegd is dergelijke klachten te behandelen.
Door zich ertoe te verbinden met de DPA's samen te werken zouden deze organisaties

toch in aanmerking kunnen komen voor de "veilige haven".
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FAQ nr. 6 -  Fabrikantenverklaring – 31 mei 1999
6

V: Hoe kan een organisatie zelf een verklaring afleggen dat zij de beginselen van

een "veilige haven" onderschrijft?

A:  Om zelf een verklaring af te leggen betreffende de beginselen van de "veilige
haven" moeten organisaties een brief naar het ministerie van Handel of naar een door

deze aangewezen instantie sturen, die door de bedrijfsleiding is ondertekend en ten
minste de volgende informatie bevat:

naam van de organisatie, postadres, e-mailadres, telefoon- en faxnummer;

    beschrijving van de belangrijkste activiteiten van de organisatie;
    beschrijving van het privacybeleid van de organisatie, waaronder

-- waar dit openstaat voor raadpleging door het publiek,
-- de datum van inwerkingtreding,

-- een contactpersoon voor de behandeling van klachten, verzoeken om
toegang en alle andere kwesties die zich voordoen in het kader van de "veilige

haven",
-- de specifieke rechtsorganen die bevoegd zijn om tegen de organisatie

ingediende claims over eventuele oneerlijke of misleidende activiteiten te
behandelen,

-- de naam van privacyprogramma's waaraan de organisatie deelneemt,
            -- de wijze van controle (bijv. intern, door derden)*, en

            -- [een onafhankelijk beroepsinstantie die] onopgeloste klachten kan
onderzoeken

Het ministerie (of een door deze aangewezen instantie) zal een lijst bijhouden van alle

organisaties die zelf een verklaring met betrekking tot de "veilige haven" afleggen.
Zowel de lijst als de door de organisaties ingediende verklaringen zullen voor het

publiek toegankelijk worden gemaakt. Alle organisaties die zelf een verklaring met
betrekking tot de "veilige haven" afleggen, moeten in hun gepubliceerde verklaringen

inzake het privacybeleid ook aangeven dat zij de beginselen van een "veilige haven"
onderschrijven. Elke onjuiste voorstelling aan het ministerie of aan het grote publiek

met betrekking tot de naleving van de beginselen van een "veilige haven" door een
organisatie kan strafbaar worden gesteld door de Federal Trade Commission of door

een andere relevante wettelijke instantie.

*Zie FAQ over controle

                                               
6
  Aangezien de FAQ over de fabrikantenverklaring de informatie beschrijft die bedrijven moeten

leveren aan het ministerie van Handel om in het "veilige-havenregister" te worden opgenomen, mag

deze tekst niet langer een FAQ zijn, maar dient deze bij de beginselen van een "veilige haven" te

worden gevoegd. De VS zijn bereid hiermee in te stemmen indien zij een afdoende antwoord

ontvangen over de status van de FAQ’s.
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Gedaan te Brussel, 7 juni 1999

Voor de Groep

De Voorzitter

P.J. HUSTINX


