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DE GROEP VOOR DE BESCHERMING VAN PERSONEN IN VERBAND
MET DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Opgericht bij Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24
oktober 19951

Gelet op artikel 29 en artikel 30, lid 1, onder a), en lid 3, van deze richtlijn,
Gelet op haar reglement, en met name de artikelen 12 en 14,

Heeft het volgende ADVIES goedgekeurd:

Inleiding

Canada heeft sinds de invoering van de "Privacy Act" in 1983 federale wetgeving ter
bescherming van persoonsgegevens in de overheidssector. Deze wet is van toepassing
op door de overheid verzamelde en gebruikte gegevens en schrijft voor hoe de
overheid met persoonsgegevens dient om te gaan. Een op federaal niveau ingestelde
ombudsman voor privacyaangelegenheden krijgt hierin ruime bevoegdheden om
klachten van burgers te onderzoeken, zelf een klacht in te dienen en te onderzoeken of
de federale overheidsinstellingen de wet naleven. De meeste provincies (met
uitzondering van Prince Edward Island) hebben soortgelijke wetgeving. De Privacy
Act wordt momenteel aan een evaluatie onderworpen.

Op 13 april 2000 is de "Personal Information and Electronic Documents Act" door de
Kroon bekrachtigd ("Royal Assent"). Deze wet is van toepassing op organisaties in de
particuliere sector die in het kader van commerciële activiteiten persoonsgegevens
verzamelen, gebruiken of verstrekken, en wordt in drie fasen ingevoerd:

Fase 1: vanaf 1 januari 2001 is de wet van toepassing op bedrijven die op landelijk
niveau opereren. De wet geldt voor gegevens over klanten en werknemers van
particuliere bedrijven die onder de verantwoordelijkheid van de federale overheid
vallen, zoals luchtvaartmaatschappijen, banken, omroepen, landelijk opererende
transportondernemingen en telecommunicatiebedrijven. Tevens geldt zij voor alle
organisaties die tegen betaling persoonsgegevens verstrekken aan ontvangers in een
andere provincie of in een ander land.

Fase 2: vanaf 1 januari 2002 is de wet bij de onder fase 1 genoemde bedrijven en
activiteiten (dus de bedrijven die onder de verantwoordelijkheid van de federale
overheid vallen of provincie- of landsgrensoverschrijdende doorgifte van gegevens)
ook van toepassing op medische persoonsgegevens.

Fase 3: vanaf 1 januari 2004 wordt de werkingssfeer van de wet uitgebreid tot iedere
organisatie die persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verstrekt bij de uitoefening
van commerciële activiteiten in een provincie, ongeacht of het bedrijf onder de
verantwoordelijkheid van de federale overheid valt of niet. Wanneer een provincie
wetgeving invoert die in grote lijnen overeenkomt met die van de federale overheid, is

                                                
1 Publicatieblad L 281 van 23.11.1995, blz. 31, beschikbaar onder:
http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/media/dataprot/index.htm
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de federale wet bij transacties binnen de provincie niet meer van toepassing op de
desbetreffende organisaties, categorieën organisaties of activiteiten.

Personal Information and Electronic Documents Act

De privacybepalingen in bijlage 1 bij de wet komen overeen met de inhoud van een
door de Canadian Standards Association (CSA) ontwikkelde gedragscode, de "CSA
Model Code for the Protection of Personal Information", die sinds 1996 als de
nationale Canadese norm geldt.

Deze bepalingen zijn vergeleken met de belangrijkste bepalingen van de richtlijn, met
inachtneming van het advies van de Groep over de "Doorgifte van persoonsgegevens
naar derde landen: toepassing van de artikelen 25 en 26 van de EU-richtlijn
betreffende gegevensbescherming"2.

Hieronder volgt een aantal punten waarop de Groep de aandacht van de Commissie
wil vestigen:

Werkingssfeer van de wet

De betrokken organisaties: de wet is van toepassing op alle organisaties en in de
eerste fase op alle bedrijven die op landelijk niveau opereren. Hieronder vallen ook
verenigingen, partnerschappen, rechtspersonen en vakbonden. De wet bevat een niet-
volledige lijst van op landelijk niveau opererende bedrijven waarop de wet van
toepassing is. Hoewel de meeste organisaties waarvoor de federale overheid
verantwoordelijk is, onder deze definitie vallen, worden niet alle op landelijk niveau
opererende bedrijven ook als zodanig beschouwd. Zo zijn
verzekeringsmaatschappijen en kredietinstellingen geen landelijk opererende
bedrijven in de zin van de wet.3

Commerciële activiteiten: de wet is van toepassing op gegevens die bij de uitoefening
van commerciële activiteiten zijn verzameld, gebruikt of verstrekt. Hieronder vallen
alle transacties of reguliere activiteiten die een commercieel karakter hebben,
waaronder de verkoop, het uitwisselen of leasen van donor-, ledenbestanden of
bestanden van fondsenwervers.

Non-profitorganisaties en liefdadigheidsinstellingen vallen dus niet onder de wet,
tenzij deze commercieel actief zijn.

Verder is de wet niet van toepassing op organisaties die persoonsgegevens alleen voor
journalistieke, artistieke of literaire doeleinden verzamelen, noch op
persoonsgegevens die alleen voor persoonlijke of huiselijke doeleinden worden
gebruikt. De organisaties waarop de Privacy Act al van toepassing is, vallen hier ook
niet onder.

Gevoelige gegevens
                                                
2 WP12 – door de groep op 24 juli 1998 goedgekeurd
3 Zie "Your privacy responsabilities – A guide for businesses and organisations", uitgegeven door de
federale ombudsman voor privacyaangelegenheden, blz. 3, op te vragen onder
http://www.privcom.gc.ca



4

De Groep vestigt de aandacht op het feit dat gegevens op zich niet als gevoelig
worden aangemerkt. Gegevens worden als gevoelig beschouwd afhankelijk van de
context waarin deze worden gebruikt. Het verzamelen van gevoelige gegevens wordt
op zich niet verboden. Krachtens bepaling 4.3.4 van bijlage 1 moet een organisatie
rekening houden met de gevoeligheid van de gegevens bij de vaststelling van de wijze
waarop toestemming wordt gevraagd voor het verzamelen ervan. In bepaling 4.3.6
wordt de aanbeveling gedaan dat een organisatie over het algemeen om uitdrukkelijke
toestemming "zou moeten" vragen als kan worden aangenomen dat de gegevens als
gevoelig dienen te worden beschouwd. Verder wordt in bepaling 4.7.2 van bijlage 1
gesteld dat gevoeligere gegevens beter moeten worden beveiligd.

De Groep zou het een goede zaak vinden indien bij de verwerking van gevoelige
gegevens systematisch een zeer hoog beschermingsniveau wordt toegepast en dringt
er bij de Canadese autoriteiten en met name de ombudsman voor
privacyaangelegenheden op aan om daarvoor te zorgen.

Verder worden in de wet (artikel 7, leden 1, 2 en 3) diverse concrete situaties
genoemd, waarin persoonsgegevens (waaronder gegevens die in Europa als gevoelig
kunnen worden beschouwd) mogen worden verzameld, gebruikt of verstrekt zonder
dat de desbetreffende persoon hiervan op de hoogte is of hem of haar om toestemming
is gevraagd. Na bestudering ervan is de Groep tot de conclusie gekomen dat deze
uitzonderingen gerechtvaardigd zijn.

De Groep wijst vooral op artikel 7, lid 1, onder d, lid 2, onder c, punt 1, of lid 3, onder
h, punt 1, waarin het gebruik en de verstrekking van persoonsgegevens wordt
toegestaan zonder dat de desbetreffende persoon hiervan op de hoogte is of hem of
haar om toestemming is gevraagd, indien deze gegevens openbaar toegankelijk zijn en
in een aparte verordening nader worden gespecificeerd. Het Canadese ministerie van
Economische Zaken heeft een verordening uitgevaardigd waarin het gebruik van de
gegevens door derden aan banden wordt gelegd en dit soort gegevens afdoende wordt
beveiligd4.

Gezondheidsgegevens

Voor "medische persoonsgegevens" (artikel 2, lid 1) maakt de wet voor een periode
van één jaar een uitzondering en geldt deze dus vanaf 1 januari 2002. Tot medische
persoonsgegevens, ongeacht of het personen betreft die nog in leven zijn of al zijn
overleden, wordt de volgende informatie gerekend:

• informatie over de lichamelijke of geestelijke gezondheid;
• informatie over de verleende zorg;
• informatie over de donatie van een lichaamsdeel of een lichaamsstof of informatie

over het testen of onderzoek van een lichaamsdeel of lichaamsstof;
• bij de zorgverlening verzamelde informatie;
• informatie die indirect met de verleende zorg verband houdt.

                                                
4 Zie "The regulations specifying publicly available information and investigative bodies",
gepubliceerd in Part 1 van de Canada Gazette en op te vragen onder
http://www.canada.gc.ca/gazette/part1/
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De Groep wil de aandacht vestigen op het feit dat de Privacy Act op alle
overheidsinstellingen voor de gezondheidszorg van toepassing is. De meeste
gezondheidsgegevens van particuliere organisaties vallen tot 2004 niet onder de
Personal Information and Electronic Documents Act. Pas vanaf dat jaar is deze wet
ook op commerciële organisaties van toepassing die op provinciaal niveau opereren,
terwijl deze over de meeste gegevens hieromtrent beschikken.

Het Canadese ministerie van Volksgezondheid coördineert de activiteiten van een op
federaal, provinciaal en territoriaal niveau opererende werkgroep, de Werkgroep voor
de bescherming van medische persoonsgegevens, die momenteel een
harmonisatiebesluit voorbereidt inzake de behandeling van medische
persoonsgegevens in Canada. Dit besluit is juridisch niet bindend, maar bevat een
aantal op de bescherming van gezondheidsgegevens in Canada gerichte beginselen die
op vrijwillige basis kunnen worden nageleefd. Het is op de gezondheidszorg in de
overheids- en in de particuliere sector van toepassing. In het kader daarvan wordt de
provincies en territoria gevraagd om binnen hun rechtsgebied de bescherming van
medische persoonsgegevens te evalueren en zo nodig wetgeving en/of andere
maatregelen voor te bereiden die met het besluit in overeenstemming zijn.

Ter informatie is een door het ministerie van Economische Zaken gepubliceerd
document bijgevoegd over de status van de wettelijke voorschriften die in Canada
momenteel van kracht zijn of onderwerp van discussie zijn (bijlage 1).

De Groep steunt het streven naar een alomvattende en samenhangende regeling voor
de gehele Canadese gezondheidszorg.

Gegevens over werknemers

De wet is aanvankelijk alleen van toepassing op het verzamelen, gebruik of de
verstrekking door landelijk opererende bedrijven van gegevens over de eigen
werknemers. Vanaf 1 januari 2004 wordt de werkingssfeer van de wet uitgebreid tot
alle organisaties, ongeacht of deze onder de verantwoordelijkheid van de federale
overheid vallen of niet.

Persoonsgegevens worden omschreven als gegevens over een duidelijk te
identificeren persoon. Hiertoe behoren echter niet de naam, titel, het zakelijke adres of
telefoonnummer van een werknemer van een organisatie5. Dit soort gegevens valt
daarom niet onder de wet. Als deze gegevens met persoonsgegevens worden
gecombineerd, is de wet hierop wel van toepassing.

Vanaf 1 januari 2001 is de wet ook van toepassing op persoonsgegevens die tegen
betaling aan een ontvanger in een andere provincie worden verstrekt (indien de
persoonsgegevens zelf het onderwerp van een commerciële transactie zijn).

De export van gegevens over werknemers vanuit de EU naar Canada valt vanaf 1
januari 2001 onder de wet indien dit gegevens betreft over werknemers die in dienst
zijn van een landelijk opererend Canadees bedrijf of indien de gegevens om

                                                
5 Zie Chapter 5, Part I, artikel 2, lid 1
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commerciële redenen worden doorgegeven. In alle overige gevallen treedt de wet op 1
januari 2004 in werking.

Interactie met provinciale wetgeving en verdere doorgifte

Aangezien de wet geleidelijk in werking treedt en er een interactie met andere
wetgeving bestaat, wil de Groep de aandacht van de Commissie vestigen op het
verkeer van persoonsgegevens binnen Canada (bijv. van een organisatie waarop de
wet van toepassing is naar een bedrijf dat er niet onder valt) of tussen Canada en het
buitenland.

In bepaling 4.1.3. van bijlage 1 wordt gesteld dat een organisatie verantwoordelijk is
voor gegevens die ter verwerking aan derden worden doorgegeven. Een organisatie
heeft toestemming nodig voor het verzamelen van persoonsgegevens bij een andere
organisatie indien dit in het kader van commerciële activiteiten gebeurt. De
organisatie heeft ook toestemming nodig voor het gebruik van deze persoonsgegevens
en voor de verstrekking ervan aan een andere organisatie. Een
verzekeringsmaatschappij heeft dus toestemming nodig om persoonsgegevens aan een
andere organisatie te verstrekken ongeacht of de ontvanger al dan niet onder deze wet
valt. Krachtens bepaling 4.1.3 moet een organisatie door middel van een contract of
anderszins ervoor zorgen dat de gegevens bij verwerking door een derde partij in
gelijke mate worden beschermd.

De Groep acht het noodzakelijk dat door middel van een contract of een andere
juridisch bindende regeling een vergelijkbaar beschermingsniveau wordt geboden bij
de doorgifte van gegevens vanuit Canada naar het buitenland, en dringt er bij de
Canadese autoriteiten op aan om hiervoor richtsnoeren uit te vaardigen.

Gelijkwaardigheidsprocedure: indien een provincie een wet aanneemt die in grote
lijnen met die van de federale overheid in overeenstemming wordt geacht, vallen de
desbetreffende organisaties en activiteiten bij transacties binnen de provincie niet
langer onder de federale wetgeving. De federale wet blijft van toepassing op het
verzamelen, gebruik en de verstrekking van persoonsgegevens op interprovinciaal of
internationaal niveau.

Voordat er een formele procedure om te bepalen of er sprake is van gelijkwaardigheid
wordt ingesteld, zal het Canadese ministerie van Economische Zaken, zo heeft het te
kennen gegeven, overleg voeren met de betrokken partijen en provinciale overheden
over de meest geschikte procedures voor de uitvoering van de
gelijkwaardigheidsbepaling in deze wet. Belangrijke kwesties zijn onder meer de
vraag wie zo'n procedure op gang kan brengen, aan welke criteria moet worden
voldaan voordat er sprake is van gelijkwaardigheid en welke rol de overheid daarbij
moet spelen. In januari 2001 zal het ministerie van Economische Zaken
hoogstwaarschijnlijk een document uitbrengen waarin het aangeeft welke
mogelijkheden er zijn.

Conclusies

Samenvattend wijst de Groep de Commissie en het Artikel 31-comité erop dat de
desbetreffende wet alleen van toepassing is op particuliere organisaties die in het
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kader van commerciële activiteiten persoonsgegevens verzamelen, gebruiken of
verstrekken. Bovendien wordt de wet in drie fasen ingevoerd en is deze pas in 2004
volledig van kracht.

Daarom moet bij de vaststelling van gepastheid ten aanzien van de Personal
Information and Electronic Documents Act rekening worden gehouden met de
beperkte werkingssfeer en het tijdschema voor invoering van deze wet.

Bovendien verzoekt de Groep de Commissie en het Artikel 31-comité om de
procedure die tot de kwalificatie van "gelijkwaardigheid" leidt nader te bestuderen en
na te gaan of bij iedere provinciale wet afzonderlijk moet worden beoordeeld of deze
een passend beschermingsniveau biedt of dat dit doel ook kan worden bereikt op
federaal niveau door middel van een bestuursmaatregel ("Order in Council"). Deze
kwestie is van essentieel belang in het geval van Quebec waar de "Loi sur la
protection des renseignements personnels dans le secteur Privé" momenteel al van
kracht is.

De Groep verzoekt de Commissie ook om de ontwikkelingen rondom de
gezondheidsgegevens te volgen, en zij steunt initiatieven die de samenhang van de
wet- en regelgeving in Canada bevorderen.

Ten slotte kunnen initiatieven van de Canadese autoriteiten om voor gevoelige
gegevens een zo hoog mogelijk beschermingsniveau te waarborgen en bij de doorgifte
van gegevens vanuit Canada naar het buitenland een even hoog beschermingsniveau
te bieden, op instemming van de Groep rekenen.

Gedaan te Brussel, 26 januari 2001

Voor de Groep

De Voorzitter

Stefano RODOTA
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Bijlage 1
Wetgeving van de provincies en territoria inzake de bescherming van gegevens

BRITISH COLUMBIA

Wetgeving voor de overheidssector
De "Freedom of Information and Protection of Privacy Act " is van toepassing op de
meeste provinciale en lokale overheden en autonome beroepsorganisaties in British
Columbia. Tot deze overheidsinstellingen behoren ministeries, diensten, boards
(comités die de naleving van bepaalde wetten kritisch volgen en soms als
geschillencommissie optreden), overheidsbedrijven, ziekenhuizen, het bestuur van de
gemeenten en regionale districten, de gemeentepolitie, het bestuur van
schooldistricten ("school districts"), universiteiten, hogescholen en talrijke
beroepsorganisaties, zoals de British Columbia College of Teachers (docenten), de
College of Physicians and Surgeons (artsen en chirurgen) en de Law Society of
British Columbia (advocaten).

De genoemde wet geeft de burger bepaalde rechten op het gebied van informatie en
privacy met betrekking tot gegevens die door overheidsinstellingen in British
Columbia worden verzameld of beheerd. De burger heeft krachtens de wet twee
belangrijke rechten: het recht op inzage in bestanden die door een overheidsinstelling
worden bijgehouden of beheerd, waaronder zijn of haar gegevens, en het recht op
bescherming van deze persoonsgegevens. Krachtens de wet moet een
overheidsinstelling zich aan bepaalde regels houden bij het verzamelen, gebruik of de
verstrekking van persoonsgegevens. De burger heeft ook het recht te vragen om
verbetering van deze gegevens indien ze onnauwkeurig worden geacht, en kan de
provinciale ombudsman voor informatie- en privacyaangelegenheden vragen om een
onderzoek in te stellen, indien hij van mening is dat deze rechten zijn geschonden.

URL: http://www.oipcbc.org/BCLAW.html

Overige privacywetgeving

Eind 1999 heeft de provincie een discussienota gepubliceerd met de titel: "Protecting
Personal Privacy in the Private Sector" (de bescherming van de privacy in het
bedrijfsleven). Een speciaal comité voor de bescherming van persoonsgegevens in het
bedrijfsleven heeft discussierondes en hoorzittingen over deze nota georganiseerd.
Het verslag van het comité moet nog worden gepubliceerd.

De privacywetgeving van de provinciale overheid voor de eigen instellingen is vervat
in de Freedom of Information and Protection of Privacy Act . Deze wet is onder meer
van toepassing op alle medische gegevens van door de overheid gefinancierde
instellingen en dienstverleners in de gezondheidszorg, waaronder klinieken,
universiteiten en ziekenhuizen. Alleen artsen met een particuliere praktijk en privé-
klinieken vallen niet onder de wet. Naar verwachting krijgt de wetgeving voor het
bedrijfsleven een algemeen karakter en gaat deze ook voor de particuliere
gezondheidszorg gelden.

ALBERTA
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Wetgeving voor de overheidssector

De "Freedom of Information and Protection of Privacy Act " is in Alberta van
toepassing op alle ministeries of instellingen van Alberta, met inbegrip van diensten,
boards, commissies en overheidsbedrijven. De wet is ook van toepassing op alle
lokale organen (onderwijs, gezondheidszorg of gemeentelijke overheden), instellingen
in de gezondheidszorg (ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingstehuizen, boards,
gezondheidsraden enz.) en onderwijsinstellingen (universiteiten, hogescholen,
technische instituten, de zogeheten "charter schools" - autonome scholen die op
vernieuwing van organisatie en onderwijs zijn gericht - enz.).
Ten aanzien van de privacy schrijft de wet voor onder welke voorwaarden een
overheidsinstelling gegevens over burgers mag verzamelen, gebruiken of verstrekken.
Burgers hebben ook behoudens enkele uitzonderingen recht op inzage in hun
persoonsgegevens die door een overheidsinstelling worden bijgehouden, en het recht
te vragen om verbetering van deze gegevens. De wet voorziet in de mogelijkheid om
besluiten van een overheidsinstelling op dit gebied te laten beoordelen door een
onafhankelijke partij, en in de behandeling van klachten.

URL: http://www.gov.ab.ca/foip/legislation/foip_act/index.cfm

Overige privacywetgeving

De "Bill 40, Health Information Act" is in december 1999 goedgekeurd, maar nog niet
in werking getreden. De wet is in de eerste plaats van toepassing op de
gezondheidssector voorzover deze van overheidswege wordt gefinancierd, maar zij
geldt ook voor apothekers en artsen ongeacht door wie zij worden betaald. Momenteel
is er geen wetgeving voor artsen en apothekers.

De Freedom of Information and Protection of Privacy Act geldt momenteel ook voor
het provinciale ministerie van Volksgezondheid en de officiële gezondheidsinstanties
omdat dit overheidsinstellingen zijn. Zodra de Health Information Act in werking
treedt, vallen de officiële gezondheidsinstanties en het ministerie van
Volksgezondheid alsmede artsen en apothekers onder deze wet.

SASKATCHEWAN

Wetgeving voor de overheidssector

De "Freedom of Information and Protection of Privacy Act " geldt voor alle
provinciale overheidsinstellingen, waaronder het kabinet ("Executive Council"), de
ministeries, secretariaten en dergelijke uitvoerende organen in Saskatchewan. Ze geldt
ook voor boards, commissies, overheidsbedrijven en instanties. De burger kan onder
bepaalde voorwaarden vragen om inzage in informatie die in het bezit is van of
beheerd wordt door een overheidsinstelling. De wet bevat tevens privacyvoorschriften
voor het verzamelen of gebruik van persoonsgegevens door een overheidsinstelling.
URL: http://www.qp.gov.sk.ca/orphan/legislation/F22-01.htm

Krachtens de "Local Authority Freedom of Information and Protection of Privacy
Act" kan de burger onder bepaalde voorwaarden vragen om inzage in informatie die in
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het bezit is van of beheerd wordt door lokale overheidsinstellingen als gemeenten,
schoolbesturen, ziekenhuizen of verzorgings- of verpleegtehuizen. De wet bevat
tevens privacyvoorschriften voor het verzamelen en gebruik van persoonsgegevens
door een overheidsinstelling. Tot de lokale overheid wordt het bestuur van alle
plattelands- en stedelijke gemeenten en van de noordelijke kolonies met de status van
gemeente, en alle boards en commissies gerekend.

URL: http://www.qp.gov.sk.ca/orphan/Legislation/L27-1.htm

Overige privacywetgeving

"The Health Information Protection Act" is in mei 1999 goedgekeurd, maar nog niet
in werking getreden. De wet is op de publieke en particuliere gezondheidszorg van
toepassing.

MANITOBA

Wetgeving voor de overheidssector

Krachtens de "Freedom of Information and Protection of Privacy Act " (FIPPA)
hebben de inwoners van Manitoba en anderen onder bepaalde voorwaarden recht op
inzage in de bestanden van overheidsinstellingen en dienen de gegevens die een
overheidsinstelling over hen bijhoudt, te worden beschermd. In de FIPPA is bepaald
aan welke regels een overheidsinstelling zich moet houden met het oog op
bescherming van de door haar bijgehouden persoonsgegevens. Uitgangspunt daarbij is
het beginsel van een "eerlijke informatiepraktijk". De voorschriften hebben
betrekking op het verzamelen, gebruik, de verstrekking en het beheer van
persoonsgegevens. De burgers kunnen inzage in hun gegevens krijgen en hebben de
mogelijkheid om deze te laten verbeteren. Tevens gelden de beginselen van openheid
en controleerbaarheid. In de wet is bepaald dat een burger die bedenkingen heeft over
het privacybeleid of de privacypraktijken van een organisatie of over de registratie
zelf, de mogelijkheid moet hebben om deze door een onafhankelijke partij te laten
evalueren. De wet voorziet ook in een door een onafhankelijke partij, en wel de
ombudsman van Manitoba, uit te voeren evaluatie van de besluiten en maatregelen
van overheidsinstellingen inzake de inzage in bestanden en de bescherming van
persoonsgegevens.

De FIPPA is van toepassing op de ministeries en diensten van Manitoba, de
plaatselijke overheid, onderwijsinstanties, hogescholen van gemeenschappen
("community colleges"), universiteiten, regionale instellingen voor de
gezondheidszorg en ziekenhuizen.

Bestanden waarop de "Personal Health Information Act" van toepassing is, vallen niet
onder de FIPPA.

URL: http://www.gov.mb.ca/chc/fippa/actandregs/index.html

Overige privacywetgeving
De Personal Health Information Act is in 1997 in werking getreden. De wet is op de
publieke en particuliere gezondheidszorg in Manitoba van toepassing.
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ONTARIO

Wetgeving voor de overheidssector

De "Freedom of Information and Protection of Privacy Act "

De Freedom of Information and Protection of Privacy Act is van toepassing op de
ministeries en diensten van de provincie, boards, de meeste commissies, de
hogescholen van gemeenschappen en de diverse gezondheidsraden in de districten.

De wet schrijft voor dat de privacy van persoonsgegevens in de bestanden van de
overheid dient te worden beschermd, en bevat voorschriften voor het verzamelen,
bewaren, gebruik, de verstrekking en vernietiging van deze gegevens. Als een burger
zich door een overheidsinstelling die onder de wet valt, in diens privacy aangetast
voelt, kan hij of zij een klacht indienen bij de ombudsman voor informatie- en
privacyaangelegenheden, die een onderzoek kan instellen. De burger heeft krachtens
de wet ook recht op inzage in informatie van de overheid, waaronder de meeste
bestanden van algemene aard en bestanden met diens persoonsgegevens.

URL: http://www.ipc.on.ca/english/acts/prov-act.htm

De "Municipal Freedom of Information and Protection of Privacy Act"

De "Municipal Freedom of Information and Protection of Privacy Act" is van
toepassing op de gemeentelijke overheid, plaatselijke boards, diensten en commissies.
Daarbij kan het ook gaan om informatie van een gemeenteambtenaar, een
schoolbestuur, bestuur van een instelling in de gezondheidszorg, een nutsbedrijf of
een zogeheten "police commission".

De wet schrijft voor dat de privacy van persoonsgegevens in de bestanden van de
gemeentelijke overheid dient te worden beschermd, en bevat voorschriften voor het
verzamelen, bewaren, gebruik en de verstrekking en vernietiging van deze gegevens.
Als een burger zich door een overheidsinstelling die onder de wet valt, in diens
privacy aangetast voelt, kan hij of zij een klacht indienen bij de ombudsman voor
informatie- en privacyaangelegenheden, die een onderzoek kan instellen. De burger
heeft krachtens de wet ook recht op inzage in informatie van de gemeentelijke
overheid, waaronder de meeste bestanden van algemene aard en bestanden met diens
persoonsgegevens.

URL: http://www.ipc.on.ca/english/acts/mun-act.htm

Overige privacywetgeving

Ontario wint momenteel advies in over twee voorstellen voor privacywetgeving: de
"Ontario Privacy Act" en de "Personal Health Information Privacy Legislation" voor
de gezondheidszorg.
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Op dit moment heeft de provincie al diverse reacties van belanghebbenden op de
wetsvoorstellen ontvangen.

QUEBEC

Wetgeving voor de overheidssector

De "Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des
renseignements personnels" - informatie volgt

URL: http://www.cai.gouv.qc.ca/loi.htm

Overige privacywetgeving

De "Act respecting the Protection of Personal Information in the Private Sector" is
niet sectorgebonden. De wet is als zodanig van toepassing op medische
persoonsgegevens in de particuliere sector. De "Act respecting Access to documents
held by public bodies and the protection of personal information" is van toepassing op
de overige instellingen in de gezondheidszorg.

NEW BRUNSWICK

Informatie over eventuele wetgeving voor de overheidssector volgt.

De "Protection of Personal Information Act" is in 1998 goedgekeurd en zal op 1
januari 2001 in werking treden. De wet geldt voor de overheidssector, maar is ook van
toepassing op persoonsgegevens, waaronder die op het medische vlak. Organisaties
als het provinciale ministerie van Volksgezondheid, ziekenhuizen, universiteiten en
laboratoria (die in New Brunswick door de overheid worden gefinancierd) vallen
onder de wet, die echter niet van toepassing is op dienstverleners in de
gezondheidszorg, zelfs niet indien zij diensten leveren die door de overheid worden
gefinancierd.

NOVA SCOTIA

Wetgeving voor de overheidssector

Krachtens de "Freedom of Information and Protection of Privacy Act " kan inzage
worden verkregen in de meeste door de provinciale overheidsinstellingen beheerde
bestanden en wordt tegelijkertijd de privacy van de burgers beschermd die niet willen
dat hun persoonsgegevens openbaar worden gemaakt. De voorschriften voor de
bescherming van de privacy hebben betrekking op het verzamelen, gebruik en
vrijgeven van persoonsgegevens. De wet geeft burgers ook het recht hun
persoonsgegevens te laten verbeteren. Tevens kan bij afwijzing van het verzoek om
wijziging tegen deze beslissing beroep worden aangetekend.

De wet is niet van toepassing op bestanden van wetgevende lichamen, gemeenten en
onderwijsinstellingen.
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URL: http://www.gov.ns.ca/govt/foi/act.htm

Overige privacywetgeving

De provincie heeft geen specifieke wetgeving voor medische gegevens in de
particuliere sector. De Freedom of Information and Protection of Privacy Act geldt
alleen voor de persoonsgegevens van overheidsinstellingen, waaronder ziekenhuizen.
In hoofdstuk 71 van de "Hospitals Act" is echter geregeld hoe met gegevensbestanden
over patiënten moet worden omgegaan.

PRINCE EDWARD ISLAND

De provincie heeft voor de publieke noch voor de particuliere sector
privacywetgeving. De "Freedom of Information and Protection of Privacy Act", die
voor overheidsinstellingen zou gaan gelden, is in het parlement van de agenda
afgevoerd.

NEWFOUNDLAND EN LABRADOR

De provincie heeft voor de publieke noch voor de particuliere sector
privacywetgeving.

NORTHWEST TERRITORIES (NWT)

De NWT hebben de "Access to Information and Protection of Privacy Act", die
betrekking heeft op door een overheidsinstelling bijgehouden persoonsgegevens,
waaronder die op het medische vlak. De wet geldt voor alle overheidsinstellingen en
de zogeheten "health boards", instanties die in de NWT verantwoordelijk zijn voor de
medische verzorging op EHBO-posten en in van overheidswege gefinancierde
ziekenhuizen. Ook het ziekenhuis in Yellowknife wordt door een health board
bestuurd. Alle organisaties waarvoor de health boards verantwoordelijk zijn, en de
werknemers daarvan vallen onder de wet. De wet is momenteel niet van toepassing op
particuliere klinieken, hoewel de aldaar praktiserende artsen de kosten voor verleende
diensten bij de overheid kunnen declareren. Deze klinieken zullen vrijwel zeker in de
nabije toekomst door de overheid worden overgenomen, hoewel nog niet duidelijk is
in hoever de wet ook voor deze organisaties zal gelden.

De overheid is onlangs begonnen met de voorbereiding van een wet inzake medische
gegevens.

YUKON

De "Access to Information and Protection of Personal Information Act " geldt in
Yukon voor alle overheidsinstellingen en de werknemers daarvan. De wet heeft onder
meer betrekking op medische persoonsgegevens. Het ministerie van Volksgezondheid
en Sociale Zaken heeft twee taken. Het financiert de gezondheidszorg in Yukon en
daarnaast is het als regionale gezondheidsautoriteit verantwoordelijk voor de



14

rechtstreekse verlening van diensten op het gebied van de gezondheidszorg aan de
inwoners van het territorium. Wanneer het dit werk aan dienstverleners in de
gezondheidszorg uitbesteedt, is de wet ook op hen van toepassing.

NUNAVUT

Nunavut heeft de "Access to Information and Protection of Privacy Act ", die
betrekking heeft op persoonsgegevens (ook op het medische vlak) van de overheid.
De "Medical Care Act" geldt voor medische persoonsgegevens die door
dienstverleners in de gezondheidszorg worden bijgehouden, en voor alle werknemers
die bij de uitvoering van de wet zijn betrokken.

De wet is van toepassing op alle overheidsinstellingen en de zogeheten "Regional
Offices", instanties die in Nunavut verantwoordelijk zijn voor de medische verzorging
op EHBO-posten en in van overheidswege gefinancierde ziekenhuizen. Alle
organisaties waarvoor de Regional Offices verantwoordelijk zijn, en de werknemers
daarvan vallen momenteel onder de wet. De wet is niet van toepassing op particuliere
klinieken.


