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Advies 6/99 inzake

het beschermingsniveau van persoonsgegevens in Hongarije

De Groep1 is ervan op de hoogte gesteld dat de Europese Commissie een
ontwerp-beschikking voorbereidt die is gebaseerd op artikel 25, lid 6, van Richtlijn

95/46/EG en waarin wordt geconstateerd dat Hongarije op grond van zijn nationale
wetgeving waarborgen voor een passend beschermingsniveau in de zin van artikel 25,

lid 2, van de richtlijn biedt.

Om de Commissie, bijgestaan door het bij artikel 31 van Richtlijn 95/46/EG
ingestelde Comité, van advies te dienen, heeft de Groep de in Hongarije geldende

bepalingen inzake gegevensbescherming bestudeerd2
.

1. De bescherming van persoonsgegevens is geregeld bij wet LXIII van 17 november
1992 die op 1 mei 1993 in werking is getreden en vervolgens is gewijzigd3

. De

werkingssfeer van deze wet is breder dan de bescherming van persoonsgegevens,
aangezien in de wet eveneens de toegang van het publiek tot administratieve

documenten is geregeld. De ombudsman, wiens bevoegdheden bij de wet zijn
vastgesteld en die door het Parlement op 30 juni 1995 is benoemd, is bevoegd de

toepassing van deze beide regelingen te controleren.

Met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens zij eveneens gewezen op:
- de internationale verplichtingen van Hongarije die voortvloeien uit de ratificatie

op 8 oktober 1997 van het Verdrag van de Raad van Europa tot bescherming van
personen terzake van de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens

(Verdrag nr. 108),
- de bescherming op constitutioneel niveau van de persoonlijke levenssfeer,

met name wat de verwerking van persoonsgegevens betreft
4,

- het bestaan van wetten voor bepaalde sectoren waarin bepalingen inzake de

bescherming van persoonsgegevens zijn opgenomen, op uiteenlopende gebieden als
de geheime diensten, statistieken, marktonderzoek, wetenschappelijk onderzoek en

meer recentelijk de gezondheidszorg.

2. Naar mening van de Groep biedt de Hongaarse wet op de gegevensbescherming
waarborgen voor een passend beschermingsniveau.

                                               
1
Ingesteld bij artikel 29 van Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en 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 23.11.1995, blz. 31.

Beschikbaar op het volgende adres: http://www.europa.eu.int/comm/dg15/fr/media/dataprot/index.htm.
2
Teneinde nauwkeurigere gegevens over bepaalde punten te verkrijgen, heeft een briefwisseling

plaatsgevonden tussen de voorzitter van de Groep en de Hongaarse ombudsman (brieven van 22 maart

en 19 april 1999 en antwoorden van respectievelijk 25 maart en 23 april 1999).
3
Vgl. laatstelijk wet LXXII van 22 juni 1999 die het begrip "onderaannemer" in de Hongaarse

wetgeving invoert.
4
De door de Hongaarse overheid opgestelde Engelse vertaling van artikel 59 van de grondwet luitdt

als volgt: "(1) In the Republic of Hungary everyone is entitled to the protection of his or her reputation

and to privacy of the home, of personal effects, particulars, papers, records and data, and to the privacy

of personal affairs and secrets. (2) For the acceptance of the law on the protection of the security of

personal data and records, the votes of two thirds of the MPs present are necessary."
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In zijn op 24 juli 1998 goedgekeurde werkdocument betreffende de overdracht van
persoonsgegevens naar derde landen5

 heeft de Groep de eisen van de richtlijn

uiteengezet en de concrete elementen opgesomd waarmede bij de evaluatie van een
passend beschermingsniveau rekening dient te worden gehouden.

In het licht van een correlatietabel van de eisen van de richtlijn en de bepalingen van

de Hongaarse wet6 blijkt dat de Hongaarse wet, die zowel op de geautomatiseerde als
de manuele verwerking van gegevens van toepassing is

7
, alle in het bovengenoemde

werkdocument vermelde beginselen bevat, zowel de beginselen van de bescherming
van personen als de mechanismen voor een doeltreffende toepassing van de

basisbeginselen8
.

Concluderend adviseert de Groep aan de Commissie en het bij artikel 31 van
Richtlijn 95/46/EG ingestelde Comité, te constateren dat Hongarije waarborgen voor

een passend beschermingsniveau in de zin van artikel 25, lid 6, van deze richtlijn
biedt.

Gedaan te Brussel, 7 september1999

Voor de Groep

Peter HUSTINX

voorzitter

                                               

5
Beschikbaar op de in voetnoot 1 aangegeven website.

6
Document 5002/99, beschikbaar bij de diensten van de Europese Commissie, Directoraat-generaal

XV "Interne markt en financiële diensten", eenheid E1 "Vrij verkeer van informatie,

gegevensbescherming en internationale aspecten daarvan", Wetstraat 200, B – 1049 Brussel.
7
Men heeft verduidelijkt dat de definitie van verwerking ook het verzamelen van gegevens omvat

("adatok felvétele" in het Hongaars).
8
Uit de door de ombudsman verstrekte informatie blijkt met name het volgende:

- het lidmaatschap van een vakbond wordt, hoewel het niet is opgenomen in de lijst van gevoelige

gegevens van artikel 2, lid 1, van de wet, in de praktijk beschouwd als een gevoelig gegeven in verband

met de politieke overtuiging die eruit blijkt;

- de ombudsman beschikt over de bevoegdheid om in rechte te vervolgen of bij de bevoegde

autoriteiten op te treden wanneer hij een strafbaar feit of een overtreding van de voorschriften

constateert;
- overeenkomstig de artikelen 4 en 16 van de wet kunnen afwijkingen van de privacywetgeving

slechts bij wet worden vastgesteld. In dit verband heeft Hongarije de wet betreffende de politie (wet

XXXIV van 1994), de voor de nationale veiligheid bevoegde diensten en de belastingheffing,

overgelegd;

- in het geval van het verzamelen van persoonsgegevens uit een bestaand bestand worden de

betrokken personen, overeenkomstig het bepaalde in artikel 6, lid 2, tweede zin van de wet, hierover

via een publicatie in het publicatieblad van de Hongaarse Republiek op de hoogte gesteld.


