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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

Sinds 1988 heeft Australië wetgeving betreffende de (federale) openbare sector van de
Commonwealth, met de Privacy Act (privacywet) waarin gedetailleerde beginselen
betreffende de privacy van informatie zijn vastgelegd die op de OESO-richtsnoeren van
1980 zijn gebaseerd. De Privacy Act is ook van toepassing op de particuliere sector in
zoverre hij bepalingen en richtsnoeren bevat betreffende de sector van het
consumentenkrediet en de beperking van het gebruik van informatie waarin het nummer
van het belastingdossier voorkomt.2 Bij de Privacy Act werd het Office of the Privacy
Commissioner (dienst van de functionaris voor de privacybescherming) opgericht als lid
van de Human Rights and Equal Opportunity Commission (Commissie mensenrechten
en gelijke kansen), maar sinds 1 juli 2000 is de Privacy Commissioner een aparte
wettelijke instelling.

De  Privacy Amendment (Private Sector) Bill 2000 (voorstel van wet 2000 tot wijziging
(particuliere sector) van de privacywet) werd op 6 december 2000 door het Australische
parlement goedgekeurd en op 21 december 2000 door de Kroon bekrachtigd. De nieuwe
wetgeving bevat amendementen op de Commonwealth Privacy Act 1988 waardoor de
behandeling van persoonsgegevens door particuliere organisaties zal worden geregeld.
De wet treedt op 21 december 2001 in werking.

De wet implementeert de National Privacy Principles (NPP’s, nationale
privacybeginselen) die zijn gebaseerd op de National Principles for Fair Handling of
Personal Information (nationale beginselen voor de behoorlijke behandeling van
persoonsgegevens), welke door de federale Privacy Commissioner zijn ontwikkeld en in
1998 na uitvoerig overleg met ondernemingen en consumenten voor het eerst zijn
bekendgemaakt. In de wet voorzien de nationale beginselen in een standaardkader waarin
minimale voorschriften worden geformuleerd met betrekking tot de wijze waarop
organisaties persoonsgegevens moeten verzamelen, gebruiken en bekendmaken.
Particuliere organisaties moeten zich aan de nationale beginselen houden, tenzij zij hun
eigen privacycode hebben die door de Privacy Commissioner is goedgekeurd.  Vanwege
de verwijzingen in de tekst zijn de nationale beginselen als bijlage 1 bijgevoegd.

Privacy Amendment (Private Sector) Act 2000

                                                
1 Publicatieblad L 281 van 23.11.1995, blz. 31, beschikbaar onder:
http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/media/dataprot/index.htm.
2 Andere Commonwealth-wetten bevatten specifieke privacybepalingen betreffende informatie over
vorderingen op de ziekteverzekering, de combinatie van gegevens, informatie over oude strafrechtelijke
veroordelingen en persoonsgegevens die door telecommunicatiemaatschappijen worden bekendgemaakt
(Telecommunications Act 1997).
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De Groep verheugt zich over de goedkeuring van de wet en de werkzaamheden die de
afgelopen twee jaar zijn uitgevoerd door de Privacy Commissioner, de regering en alle
belanghebbende partijen. Deze werkzaamheden hebben eerst geleid tot het opstellen van
de nationale beginselen voor de behandeling van persoonsgegevens. De Groep steunt het
doel van de Australische regering om de bescherming van door de particuliere sector
verwerkte persoonsgegevens te verbeteren en acht deze werkzaamheden van groot belang
voor de verwezenlijking van de toezegging van Australië om de OESO-richtsnoeren van
1980 toe te passen. De Groep erkent de innoverende waarde van de
coreguleringsmaatregel, die tot doel heeft de kloof tussen wetgeving en zelfregulering te
overbruggen door deze laatste de kracht van wet te geven.

Uit Europees oogpunt verheugen de nationale functionarissen voor de
gegevensbescherming zich over ontwikkelingen die leiden tot het versterken van de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer in derde landen als middel om te voldoen
aan de eisen die in de artikelen 25 en 26 van de EU-richtlijn voor de overbrenging van
gegevens naar derde landen worden gesteld. De Groep stelt ook met belangstelling vast
dat organisaties een verzoek tot de Privacy Commissioner kunnen richten om een
privacycode te laten goedkeuren die in plaats van de in de wetgeving vastgestelde
voorschriften zou worden toegepast, en dat de Privacy Commissioner een code slechts
mag goedkeuren als deze een ten minste even goede bescherming van de privacy biedt
als de NPP’s.

Uitgesloten sectoren en activiteiten

De Groep stelt met bezorgdheid vast dat sommige sectoren en activiteiten zijn uitgesloten
van de door de wet geboden bescherming.  Met name:

Kleine onderneming : alleen kleine ondernemingen waarvan wordt aangenomen dat ze
een groot risico voor de persoonlijke levenssfeer vormen, moeten de wetgeving naleven3.

Bovendien kunnen kleine ondernemingen verkiezen binnen het toepassingsgebied van de
wet te vallen en daartoe hun besluit om de bepalingen van de wet na te leven, ter kennis
brengen van de Privacy Commissioner, die daarvan een register bijhoudt. Ofschoon op
die manier de kleine ondernemingen die vrijwillig onder de wet vallen, kunnen worden
geïdentificeerd, is de complexiteit van deze vrijstelling zo groot dat het zeer moeilijk is
om uit te maken: a) welke Australische ondernemingen kleine ondernemingen zijn, en b)
of ze al dan niet vrijgesteld zijn van de bepalingen van de wet.

De Groep wijst erop dat vanwege deze onzekerheid moet worden aangenomen dat alle
gegevensoverdrachten naar Australische ondernemingen mogelijkerwijs naar een kleine
onderneming gaan die niet onder de wet valt, tenzij de naam van de kleine onderneming
in het register van de Privacy Commissioner is opgenomen.

                                                
3 Deze kleine ondernemingen worden in afdeling 6D van de wet omschreven als die welke een jaaromzet
van $ 3 000 000 of minder hebben en:
• een gezondheidszorgdienst aan een andere persoon verlenen en gezondheidsgegevens bewaren,

behalve als dit in een werknemersbestand is; of
• bij derden persoonsgegevens over een andere persoon verzamelen of/en dergelijke gegevens aan

derden verstrekken met het oog op winst, dienstverlening of voordeel, tenzij het
verzamelen/verstrekken gebeurt met de toestemming van de betrokkene of zoals in de wetgeving is
vereist of toegestaan; of

• in het kader van een overeenkomst een dienst aan de Commonwealth verlenen.
• 
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Werknemersgegevens : een handeling of praktijk die wordt toegepast door een
organisatie die werkgever van een persoon is of was, is vrijgesteld van de wet indien de
handeling of praktijk direct verband houdt met:

a) een bestaande of vroegere arbeidsverhouding tussen de werkgever en de
betrokkene, en

b) een werknemersbestand dat door de organisatie wordt bijgehouden en op die
persoon betrekking heeft.

Werknemersbestanden worden in onderafdeling 6, lid 1, in de ruimste zin gedefinieerd en
omvatten informatie over de aanstelling, de voorwaarden van de arbeidsovereenkomst,
evaluatief materiaal betreffende de uitvoering van de overeenkomst, contactpersonen van
de werknemer voor noodgevallen, lidmaatschap van een vakvereniging, langdurig
vakantieverlof, belastingen, bankzaken, enz.

De Groep wijst erop dat gegevens betreffende werknemers vaak gevoelige gegevens
bevatten en ziet geen reden om ze niet ten minste de door NPP 10 geboden bescherming
voor gevoelige gegevens te bieden.  Bovendien is het mogelijk om op grond van de
vrijstellingen informatie over vorige werknemers te verzamelen en aan een derde (bv. een
toekomstige werkgever) te verstrekken zonder dat de werknemer daarvan op de hoogte
wordt gebracht.

De Groep is van mening dat het vanwege het risico van schendingen van de persoonlijke
levenssfeer des te belangrijker is extra waarborgen te eisen bij het exporteren van dit
soort gegevens naar Australië4 en beveelt organisaties aan daartoe in geschikte middelen
te voorzien (bijvoorbeeld via contractbepalingen).

Uitzonderingen:

Uitzonderingen op essentiële beginselen inzake gegevensbescherming op grond van
het feit dat ze bij wet zijn toegestaan:

NPP 2.1, onder g), biedt de mogelijkheid om informatie te gebruiken of bekend te maken
voor een secundair doel wanneer het gebruik of de bekendmaking bij of uit kracht van
wet is vereist of toegestaan5.

Volgens de Groep is het aanvaardbaar te voorzien in een uitzondering wanneer
organisaties met strijdige juridische verplichtingen worden geconfronteerd, maar het
uitbreiden van de uitzondering tot alle opties die door sectorspecifieke wetten - bestaande
en toekomstige - worden geboden, dreigt de rechtszekerheid te ondermijnen en de
basisbescherming uit te hollen. De formulering "toegestaan" in tegenstelling tot
"specifiek toegestaan", die werd gebruikt in de uitgave van januari 1999 van de nationale
beginselen, kan ook zo worden gelezen dat alle secundaire doeleinden die niet verboden
zijn, zijn toegestaan. Volgens de Groep zou een dergelijke ruime uitzondering het
beginsel inzake de beperking van het doel zo goed als waardeloos maken.

Algemeen beschikbare gegevens:

                                                
4 De Privacy Act van 1988 voorziet niet in een vrijstelling voor werknemersbestanden voor de
overheid.
5 Volgens de Toelichting (Explanatory Memorandum), blz. 119, omvat het begrip "toegestaan"
omstandigheden waarin de wet het gebruik of de bekendmaking toestaat, maar niet vereist. Het begrip wet
(in plaats van wetgeving) is ruim en kan elk bindend besluit omvatten.
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Het verzamelen van gegevens met het doel ze in een algemeen beschikbare publicatie op
te nemen, valt onder NPP 1 (verzamelen), maar zodra de informatie in een zodanige
vorm is gebracht dat ze onder de definitie van een algemeen beschikbare publicatie valt,
worden de overige privacybeginselen niet toegepast. Dit sluit alle individuele rechten
zoals toegang en correctie uit.

De Groep wijst erop dat het feit dat algemeen beschikbare persoonsgegevens en in het
bijzonder het secundaire gebruik ervan van elke bescherming worden uitgesloten, in
strijd is met de strekking van de richtlijn. Bovendien voorzien de OESO-richtsnoeren van
1980 niet in een dergelijke algemene uitzondering.

Transparantie voor de betrokkenen:

NPP 1.3 (verzamelen) biedt organisaties de mogelijkheid personen op de hoogte te
brengen voordat of op het moment dat gegevens worden verzameld, maar voegt er ook
aan toe dat, als dit niet doenbaar is, zij dit zo spoedig mogelijk daarna mogen doen.

De Groep merkt op dat het verlenen van toestemming aan organisaties om personen op
de hoogte te brengen nadat informatie is verzameld, in strijd is met beginsel 9 van de
OESO-richtsnoeren6. Dit punt is van belang met name met het oog op gevoelige
gegevens - waarvoor toestemming een van de voorwaarden is opdat het verzamelen
overeenkomstig NPP 10.1 rechtmatig zou zijn.

Verzamelen en gebruik van gegevens in het bijzonder met het oog op direct marketing

De NPP's 1 (verzamelen) en 2 (gebruik en bekendmaking) hebben betrekking op het
beginsel van beperking van het doel doordat ze eisen dat het verzamelen van
persoonsgegevens noodzakelijk is en met eerlijke en rechtmatige middelen geschiedt7, en
doordat ze grenzen bepalen en voorwaarden stellen voor het gebruik en de
bekendmaking8.

Maar de beperkingen ten aanzien van het gebruik en de bekendmaking betreffen alleen
het secundaire doel. De verwerking voor het 'primaire' doel van het verzamelen en
'verwante doeleinden die in de lijn van de redelijke verwachting van de betrokkene
liggen', is toegestaan mits de betrokkene ervan in kennis is gesteld - toestemming is niet
vereist.

Een praktisch resultaat van deze constructie is dat het voor het gebruik van
persoonsgegevens voor direct marketing niet nodig is de toestemming van de betrokkene
te verkrijgen (of andere beperkingen van NPP 2 in acht te nemen), als direct marketing
het primaire doel van het verzamelen is. Als het daarentegen het secundaire doel is, moet
in de mogelijkheid van opt-out worden voorzien telkens als de organisatie direct-
marketingmateriaal naar de betrokkene stuurt.

                                                
6 "De doeleinden waarvoor persoonsgegevens worden verzameld, moeten uiterlijk op het moment van het
verzamelen van de gegevens worden gespecificeerd, en het daaropvolgende gebruik moet beperkt blijven
tot de verwezenlijking van deze doeleinden of van andere doeleinden die met deze doeleinden niet
onverenigbaar zijn en worden gespecificeerd telkens als het doel wordt gewijzigd."

7 Privacy Amendment (Private Sector) Act 2000, Schedule 3, NPP 1.1 & 1.2.
8 Privacy Amendment (Private Sector) Act 2000, Schedule 3, NPP 2.
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De Groep herinnert aan zijn advies over "Doorgifte van persoonsgegevens naar derde
landen - Werkdocument 12", waarin hij bepaalde dat het toestaan van het gebruik van
persoonsgegevens voor direct marketing zonder dat een opt-out-mogelijkheid wordt
geboden, in geen geval als passend kan worden beschouwd.

Gevoelige gegevens

NPP 10 (gevoelige gegevens) stelt alleen beperkingen aan het verzamelen van gevoelige
gegevens. Er gelden geen bijzondere beperkingen of voorwaarden voor het gebruik of de
bekendmaking van dergelijke gegevens - behalve voor gezondheidsgegevens, waarvoor
in NPP 2 enkele bepalingen zijn opgenomen.  Bijgevolg staat de wet toe dat de meeste
gevoelige gegevens die voor een gerechtvaardigd doel zijn verzameld, voor andere
doeleinden worden gebruikt, waarbij alleen de normale beperkingen die voor alle typen
gegevens gelden, in acht moeten worden genomen.

De Groep wijst erop dat het in de EU verboden is gevoelige gegevens te verwerken
(d.w.z. verzamelen, gebruiken en bekendmaken), tenzij een van een aantal specifieke
uitzonderingen van toepassing is.

Ontbreken van correctierechten voor EU-burgers

 Afdeling 41, lid 4, stelt de Privacy Commissioner in staat om een handeling of praktijk
op grond van NPP 6 of 7 te onderzoeken alleen indien deze een inbreuk vormt op de
persoonlijke levenssfeer van Australische burgers en ingezetenen.  Dit betekent dat EU-
burgers die geen ingezetenen in Australië zijn, maar van wie de gegevens van de EU aan
Australië werden doorgegeven, geen toegangs- en correctierechten met betrekking tot
hun gegevens kunnen uitoefenen.

Verdere doorgifte van Australië aan andere derde landen

NPP 9 verbiedt de uitvoer van persoonsgegevens door een organisatie naar iemand
(anders dan met de organisatie zelf geaffilieerde entiteiten) in het buitenland, tenzij een
van zes voorwaarden van toepassing is.

Met betrekking tot NPP 9, onder a) (van toepassing wanneer de ontvanger onder een wet,
bindende regeling of overeenkomst valt waardoor beginselen voor de behoorlijke
behandeling van de informatie die essentieel vergelijkbaar zijn met de nationale
privacybeginselen, daadwerkelijk in acht worden genomen), is de Groep van oordeel dat
het raadzaam is een beroep te doen op de Privacy Commissioner om te bepalen welke
derdelandenregeling kan worden beschouwd als essentieel vergelijkbaar met de
Australische binnenlandse situatie.

Met betrekking tot NPP 9, onder f) (dat geldt wanneer de andere vijf voorwaarden niet
van toepassing zijn, dus wanneer de ontvanger niet onder een wet, bindende regeling of
overeenkomst valt), wijst de Groep erop dat deze bepaling geen rekening houdt met het
recht van de betrokkene om zijn rechten te doen handhaven.

Bovendien wijst de Groep erop dat afdeling 5 over de extraterritoriale werking van de
wet alleen van toepassing is op Australiërs en de bescherming van NPP 9 niet uitbreidt
tot niet-Australiërs. Dit betekent dat een Australische onderneming gegevens van
Europese burgers kan invoeren en deze vervolgens kan uitvoeren naar een land zonder
privacywetgeving zonder dat de Australische wet van toepassing is. Een dergelijke



7

maatregel zou het mogelijk maken om de EU-richtlijn te omzeilen indien zou worden
erkend dat Australië een passende bescherming biedt.

Conclusies

Op grond van het bovenstaande is de Groep van oordeel dat gegevensoverdrachten naar
Australië alleen als passend kunnen worden beschouwd indien geschikte waarborgen
worden ingevoerd om aan de bovenvermelde punten van bezorgdheid tegemoet te
komen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door middel van vrijwillige gedragscodes waarin
deel IIIAA van de wet voorziet, rekening houdend met het feit dat voor de handhaving
van vrijwillige codes wordt gezorgd door de Privacy Commissoner zelf of door een
onafhankelijke scheidsrechter.

Maar om een completere beoordeling van het passende karakter mogelijk te maken,
moedigt de Groep de Commissie aan de zaak verder te volgen teneinde algemeen
toepasselijke verbeteringen te verkrijgen, en de Groep van de ontwikkelingen op de
hoogte te houden.

Brussel, 26 januari 2001

Nationale privacybeginselen (bijlage bij de Privacy Amendment (Private
Sector) Act 2000)

1 Verzamelen

1.1 Een organisatie mag geen persoonsgegevens verzamelen tenzij de informatie noodzakelijk is voor een
of meer van haar taken of werkzaamheden.

1.2 Een organisatie mag persoonsgegevens alleen verzamelen met rechtmatige en eerlijke middelen en niet
op een onredelijk indringerige wijze.

1.3 Op het moment dat of voordat (of, indien dit niet doenbaar is, zo spoedig mogelijk nadat) een
organisatie bij een persoon gegevens over die persoon verzamelt (verzameld heeft), moet die organisatie
redelijke maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de betrokkene op de hoogte is van:

a) de identiteit van de organisatie en hoe er contact mee kan worden opgenomen; en

b) het feit dat hij of zij toegang tot de gegevens kan krijgen; en

c) de doeleinden waarvoor de gegevens worden verzameld; en

d) de organisaties (of de soorten organisaties) waaraan de organisatie gewoonlijk dergelijke
gegevens verstrekt; en

e) de wetten op grond waarvan de gegevens in kwestie moeten worden verzameld; en

f) de voornaamste (eventuele) gevolgen voor de betrokkene indien de gegevens slechts
gedeeltelijk of helemaal niet worden verstrekt.

1.4 Als het redelijk en doenbaar is, moet een organisatie gegevens betreffende een persoon alleen bij die
persoon verzamelen.

1.5 Als een organisatie gegevens betreffende een persoon bij iemand anders verzamelt, moet zij redelijke
maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de betrokkene op de hoogte is of is gebracht van de in punt 1.3
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vermelde informatie, behalve indien de verstrekking van deze informatie aan de betrokkene een ernstige
bedreiging voor het leven of de gezondheid van personen zou vormen.

2 Gebruik en bekendmaking

2.1 Een organisatie mag persoonsgegevens niet gebruiken of bekendmaken voor een ander doel (het
secundaire doel) dan het primaire doel waarvoor ze zijn verzameld, tenzij:

a) aan beide voorwaarden hierna is voldaan:

i) het secundaire doel houdt verband met het primaire doel waarvoor de gegevens zijn
verzameld en, als de persoonsgegevens gevoelige gegevens zijn, houdt direct verband
met het primaire doel waarvoor ze zijn verzameld;

ii) de betrokkene zou redelijkerwijs verwachten dat de organisatie de gegevens voor het
secundaire doel gebruikt of bekendmaakt; of

b) de betrokkene met het gebruik of de bekendmaking heeft ingestemd; of

c) als het geen gevoelige gegevens betreft en de gegevens voor het secundaire doel van direct
marketing worden gebruikt:

i) het voor de organisatie ondoenbaar is om vóór dat specifieke gebruik de toestemming
van de betrokkene te verkrijgen; en

ii) de organisatie de betrokkene geen kosten zal aanrekenen om gevolg te geven aan een
verzoek van de betrokkene aan de organisatie om hem geen direct-marketingberichten te
sturen; en

iii) de betrokkene de organisatie niet heeft verzocht hem geen direct-marketingberichten
te sturen; en

iv) de organisatie in elk direct-marketingbericht aan de betrokkene diens aandacht erop
vestigt of duidelijk een mededeling laat zien dat hij of zij de wens te kennen mag geven
geen verdere direct-marketingberichten te ontvangen; en

(v) in elk schriftelijk direct-marketingbericht van de organisatie aan de betrokkene
(inclusief het bericht dat het gebruik impliceert) opgave wordt gedaan van het adres en
het telefoonnummer van de organisatie en, als het bericht aan de betrokkene per fax,
telex of een ander elektronisch middel wordt toegezonden, een nummer of adres waarop
de organisatie direct elektronisch te bereiken is; of

d) als het gezondheidsgegevens betreft en het gebruik of de bekendmaking ervan is noodzakelijk
voor onderzoek, of het opstellen of analyseren van statistieken, die van belang zijn voor de
volksgezondheid of de openbare veiligheid:

i) het voor de organisatie ondoenbaar is om vóór het gebruik of de bekendmaking de
toestemming van de betrokkene te verkrijgen; en

ii) het gebruik of de bekendmaking geschiedt overeenkomstig de richtsnoeren die door de
Commissioner op grond van afdeling 95A ten behoeve van dit punt zijn goedgekeurd; en

iii) in geval van bekendmaking de organisatie redelijkerwijs aanneemt dat de ontvanger
van de gezondheidsgegevens deze gegevens of uit deze gegevens afgeleide
persoonsgegevens niet zal bekendmaken; of

e) de organisatie rederlijkerwijs aanneemt dat het gebruik of de bekendmaking noodzakelijk is
voor het verminderen of voorkomen van:

i) een ernstig en dreigend gevaar voor het leven, de gezondheid of de veiligheid van een
persoon; of

ii) een ernstig gevaar voor de volksgezondheid of de openbare veiligheid; of
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f) de organisatie reden heeft om te vermoeden dat onrechtmatige activiteiten hebben
plaatsgevonden, plaatsvinden of kunnen plaatsvinden, en zij de persoonsgegevens gebruikt of
bekendmaakt als noodzakelijk onderdeel van haar onderzoek van de zaak of om bij relevante
personen of instanties verslag over haar bezorgdheid uit te brengen; of

g) het gebruik of de bekendmaking bij of uit kracht van wet is vereist of toegestaan; of

h) de organisatie redelijkerwijs aanneemt dat het gebruik of de bekendmaking redelijkerwijs
noodzakelijk is voor een of meer van de volgende handelingen van of namens een
rechtshandhavingsinstantie:

i) de voorkoming, de opsporing, het onderzoek naar, de vervolging of de bestraffing van
strafbare feiten, overtredingen van een wet die voorziet in straffen of sancties, of
overtredingen van een geschreven wet;

ii) de handhaving van wetten betreffende de confiscatie van de opbrengsten van
misdrijven;

iii) de bescherming van de overheidsinkomsten;

iv) de voorkoming, de opsporing, het onderzoek naar of het corrigeren van ernstig
ongeoorloofd gedrag of voorgeschreven gedrag;

v) de voorbereiding voor, of het voeren van, een proces voor een gerechtshof of
rechtbank, of de tenuitvoerlegging van de bevelen van een gerechtshof of rechtbank.

Noot 1 : Het is niet de bedoeling organisaties ervan af te brengen op rechtmatige wijze samen te werken
met instanties die bij de uitvoering van hun taken rechtshandhavingsfuncties vervullen.

Noot 2: Punt 2.1 prevaleert niet op bestaande juridische voorschriften die het bekendmaken van
persoonsgegevens verbieden. Niets in punt 2.1 verplicht een organisatie persoonsgegevens bekend te
maken; een organisatie heeft altijd het recht persoonsgegevens niet bekend te maken als er geen juridische
verplichting bestaat om deze bekend te maken.

Noot 3: Een organisatie moet zich ook houden aan de voorschriften van nationaal privacybeginsel 9 als zij
persoonsgegevens aan een persoon in het buitenland doorgeeft.

2.2 Als een organisatie persoonsgegevens op grond van punt 2.1, onder h), gebruikt of bekendmaakt, moet
zij schriftelijk mededeling doen van het gebruik of de bekendmaking.

2.3 Punt 2.1 geldt met betrekking tot persoonsgegevens die een organisatie die een rechtspersoon is, heeft
verzameld bij een verwante rechtspersoon alsof het primaire doel waarvoor de organisatie de informatie
verzamelt, het primaire doel zou zijn waarvoor de verwante rechtspersoon de informatie verzamelde.

2.4 Niettegenstaande punt 2.1 mag een organisatie die een gezondheidszorgdienst aan een persoon
verleent, gezondheidsgegevens over de betrokkene verstrekken aan een persoon die voor de betrokkene
verantwoordelijk is indien:

a) de betrokkene:

i) fysiek of juridisch onbekwaam is om toestemming tot het verstrekken van de gegevens
te verlenen; of

ii) fysiek niet in staat is om de toestemming tot het verstrekken van de gegevens mee te
delen; en

b) een natuurlijke persoon (de zorgverlener) die de gezondheidszorgdienst voor de organisatie
verleent, ervan overtuigd is dat hetzij:

i) het verstrekken van de gegevens noodzakelijk is om de betrokkene de nodige
verzorging of behandeling te geven; of
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ii) de gegevens uit medeleven worden verstrekt; en

c) het verstrekken van de gegevens niet in strijd is met een wens:

i) geuit door de betrokkene voordat deze onbekwaam werd om de toestemming te
verlenen of mee te delen; en

ii) waarvan de zorgverlener op de hoogte is, of waarvan redelijkerwijs kan worden
verwacht dat de zorgverlener ervan op de hoogte is; en

d) het verstrekken van gegevens beperkt blijft tot datgene wat redelijk en noodzakelijk is
voor een onder b) vermeld doel.

2.5 Ten behoeve van punt 2.4 is een persoon verantwoordelijk voor een betrokkene als de persoon:

a) een ouder van de betrokkene is; of

b) een kind of broer of zuster van de betrokkene is en ten minste 18 jaar oud is; of

c) een echtgeno(o)t(e) of feitelijke echtgeno(o)t(e) van de betrokkene is; of

d) een familielid van de betrokkene is, ten minste 18 jaar oud is en deel uitmaakt van het
huishouden van de betrokkene; of

e) een voogd van de betrokkene is; of

f) een duurzame volmacht bezit die is verleend door de betrokkene en die kan worden gebruikt
met betrekking tot beslissingen over de gezondheid van de betrokkene; of

g) een intieme persoonlijke relatie met de betrokkene heeft; of

h) door de betrokkene is aangewezen als de persoon met wie in geval van nood contact moet
worden opgenomen.

2.6 In punt 2.5 omvat kind  van een betrokkene een geadopteerd kind, een stiefkind en een pleegkind van de
betrokkene; omvat ouder van een betrokkene een stiefouder, adoptieouder en pleegouder van de
betrokkene; omvat familielid van een betrokkene een grootouder, kleinkind, oom, tante, neef of nicht van
de betrokkene; omvat broer of zuster van een betrokkene een halfbroer of halfzuster, adoptiebroer of
adoptiezuster, stiefbroer of stiefzuster, pleegbroer of pleegzuster van de betrokkene.

3 Kwaliteit van de gegevens

Een organisatie moet redelijke maatregelen nemen om ervoor ze zorgen dat de persoonsgegevens die zij
verzamelt, gebruikt of bekendmaakt, juist, volledig en actueel zijn.

4 Beveiliging van de gegevens

4.1 Een organisatie moet redelijke maatregelen nemen om de persoonsgegevens die zij bewaart, te
beschermen tegen misbruik en verlies en tegen ongeoorloofde toegang, wijziging of bekendmaking.

4.2 Een organisatie moet redelijke maatregelen nemen om persoonsgegevens te vernietigen of blijvend
onidentificeerbaar te maken indien deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor de gegevens
op grond van nationaal privacybeginsel 2 mogen worden gebruikt of bekendgemaakt.

5 Openheid

5.1 Een organisatie moet duidelijk geformuleerde beleidslijnen inzake haar beheer van persoonsgegevens
in een document vaststellen. De organisatie moet het document ter beschikking stellen van iedereen die
erom vraagt.
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5.2 Op verzoek van een persoon moet een organisatie redelijke maatregelen nemen om die persoon in het
algemeen mee te delen welk soort persoonsgegevens zij bewaart, voor welke doeleinden, en hoe zij die
gegevens verzamelt, bewaart, gebruikt en bekendmaakt.

6 Toegang en correctie

6.1 Als een organisatie persoonsgegevens bewaart, moet zij de betrokkene op diens verzoek toegang tot de
gegevens verlenen, behalve indien:

a) in geval van andere persoonsgegevens dan gezondheidsgegevens het verlenen van toegang een
ernstig en dreigend gevaar voor het leven of de gezondheid van personen zou veroorzaken; of

b) in geval van gezondheidsgegevens het verlenen van toegang een ernstig gevaar voor het leven
of de gezondheid van personen zou veroorzaken; of

c) het verlenen van toegang een onredelijke invloed op de persoonlijke levenssfeer van andere
personen zou hebben; of

d) het verzoek om toegang lichtzinnig of vexatoir is; of

e) de gegevens betrekking hebben op bestaande of verwachte rechtsgedingen tussen de organisatie
en de betrokkene, en de gegevens niet toegankelijk zouden zijn in het kader van de inzage van de
stukken tijdens het geding; of

f) het verlenen van toegang de bedoelingen van de organisatie met betrekking tot
onderhandelingen met de betrokkene op zodanige wijze kenbaar zou maken dat daardoor deze
onderhandelingen zouden worden geschaad; of

g) het verlenen van toegang onrechtmatig zou zijn; of

h) het weigeren van toegang bij of uit kracht van wet is vereist of toegestaan; of

i) het verlenen van toegang een onderzoek naar een mogelijk onrechtmatige activiteit
waarschijnlijk zou schaden; of

j) het verlenen van toegang waarschijnlijk schadelijk zou zijn voor:

i) de voorkoming, de opsporing, het onderzoek naar, de vervolging of de bestraffing van
strafbare feiten, overtredingen van een wet die voorziet in straffen of sancties, of
overtredingen van een geschreven wet; of

ii) de handhaving van wetten betreffende de confiscatie van de opbrengsten van
misdrijven; of

iii) de bescherming van de overheidsinkomsten; of

iv) de voorkoming, de opsporing, het onderzoek naar of het corrigeren van ernstig
ongeoorloofd gedrag of voorgeschreven gedrag; of

v) de voorbereiding voor, of het voeren van, een proces voor een gerechtshof of
rechtbank, of de tenuitvoerlegging van de bevelen van een gerechtshof of rechtbank door
of namens een rechtshandhavingsinstantie; of

k) een rechtshandhavingsinstantie die een rechtmatige veiligheidstaak vervult, de organisatie
verzoekt geen toegang tot de gegevens te verlenen omdat het verlenen van toegang de veiligheid
van Australië waarschijnlijk zou schaden.

6.2 Wanneer echter door het verlenen van toegang evaluatieve informatie bekend zou worden die binnen
de organisatie is geproduceerd met betrekking tot een commercieel gevoelig beslissingsproces, mag de
organisatie de betrokkene een verklaring voor de commercieel gevoelige beslissing geven in plaats van
directe toegang tot de gegevens.
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Noot: Een organisatie schendt punt 6.1 indien zij zich op punt 6.2 beroept om een betrokkene een
verklaring te geven voor een commercieel gevoelige beslissing in omstandigheden waarin punt 6.2 niet van
toepassing is.

6.3 Als de organisatie om een of meer van de in de punten 6.1, onder a) tot en met k), vermelde redenen
niet verplicht is de betrokkene toegang tot de gegevens te verlenen, moet de organisatie, indien dit redelijk
is, overwegen of de inschakeling van wederzijds overeengekomen tussenpersonen voldoende toegang
mogelijk zou maken om aan de behoeften van beide partijen te voldoen.

6.4 Als een organisatie kosten aanrekent voor het verlenen van toegang tot persoonsgegevens, mogen deze
kosten:

a) niet buitensporig hoog zijn; en

b) niet gelden voor het indienen van een verzoek om toegang.

6.5 Als een organisatie persoonsgegevens bewaart en de betrokkene kan aantonen dat de gegevens niet
juist, volledig en actueel zijn, moet de organisatie redelijke maatregelen nemen om de gegevens te
corrigeren zodat ze juist, volledig en actueel zijn.

6.6 Als de betrokkene en de organisatie het er niet over eens zijn of de gegevens juist, volledig en actueel
zijn en de betrokkene de organisatie verzoekt aan de gegevens een verklaring toe te voegen waarin staat dat
de gegevens niet juist, volledig of actueel zijn, moet de organisatie daartoe redelijke maatregelen nemen.

6.7 Een organisatie moet de redenen opgeven waarom zij weigert persoonsgegevens toegankelijk te maken
of te corrigeren.

7 Identificatiecodes

7.1 Een organisatie mag als haar eigen identificatiecode van een persoon niet de identificatiecode van die
persoon nemen die is toegekend door:

a) een instelling; of

b) een functionaris van een instelling die in zijn hoedanigheid van functionaris handelt; of

c) een bij overeenkomst aangewezen dienstverlener voor een Commonwealth-overeenkomst die in
zijn hoedanigheid van bij overeenkomst aangewezen dienstverlener voor die overeenkomst
handelt.

7.1A  Punt 7.1 is echter niet van toepassing op de ingebruikneming van een voorgeschreven
identificatiecode door een voorgeschreven organisatie in voorgeschreven omstandigheden.

Noot: er zijn voorwaarden waaraan moet worden voldaan voordat deze zaken voorgeschreven
zijn (zie onderafdeling 100, lid 2).

7.2 Een organisatie mag een identificatiecode die aan een persoon is toegekend door een instelling, een
functionaris of een bij overeenkomst aangewezen dienstverlener als vermeld in punt 7.1, niet gebruiken of
bekendmaken tenzij:

a) het gebruik of de bekendmaking noodzakelijk is opdat de organisatie haar verplichtingen
tegenover de instelling kan nakomen; of

b) een of meer van de punten 2.1, onder  e), tot en met 2.1, onder h), van toepassing is (zijn) op
het gebruik of de bekendmaking; of

c) het gebruik of de bekendmaking betrekking hebben op een voorgeschreven identificatiecode die
wordt gebruikt of bekendgemaakt door een voorgeschreven organisatie in voorgeschreven
omstandigheden.

Noot: er zijn voorwaarden waaraan moet worden voldaan voordat de in punt c) vermelde
zaken voorgeschreven zijn, zie onderafdeling 100, lid 2.

7.3 In dit punt betekent identificatiecode een nummer dat door een organisatie aan een persoon is
toegekend om die persoon op unieke wijze te identificeren ten behoeve van de werkzaamheden van de
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organisatie. De naam of ABN (zoals omschreven in de wet A New Tax System (Australian Business
Number) Act 1999) van een persoon is echter geen identificatiecode.

8 Anonimiteit

Indien dit rechtmatig en doenbaar is, moeten personen de mogelijkheid krijgen zich niet te identificeren
wanneer ze transacties met een organisatie beginnen.

9 Grensoverschrijdende gegevensstromen

Een organisatie in Australië of een extern territorium mag persoonsgegevens aan iemand (anders dan de
organisatie of de betrokkene) in het buitenland doorgeven alleen indien:

a) de organisatie redelijkerwijs aanneemt dat de ontvanger van de gegevens onder een wet,
bindende regeling of overeenkomst valt waarin beginselen voor de behoorlijke behandeling van
de gegevens zijn vastgesteld die in wezen overeenkomen met de nationale privacybeginselen; of

b) de betrokkene instemt met de doorgifte; of

c) de doorgifte noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en
de organisatie, of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen die als reactie op een
verzoek van de betrokkene worden genomen; of

d) de doorgifte noodzakelijk is voor het sluiten of de uitvoering van een overeenkomst die in het
belang van de betrokkene tussen de organisatie en een derde partij wordt gesloten; of

e) aan al de volgende voorwaarden is voldaan:

i) de doorgifte vindt plaats in het belang van de betrokkene;

ii) het is ondoenbaar om de toestemming van de betrokkene tot die doorgifte te
verkrijgen;

iii) als het doenbaar zou zijn om die toestemming te verkrijgen, zou de betrokkene deze
waarschijnlijk geven; of

f) de organisatie redelijke maatregelen heeft genomen om ervoor te zorgen dat de gegevens die zij
heeft doorgegeven, door de ontvanger van de gegevens niet zullen worden bewaard, gebruikt of
bekendgemaakt op een wijze die in strijd is met de nationale privacybeginselen.

10 Gevoelige gegevens

10.1 Een organisatie mag geen gevoelige gegevens over een persoon verzamelen tenzij:

a) de betrokkene ermee heeft ingestemd; of

b) het verzamelen van de gegevens wettelijk verplicht is; of

c) het verzamelen van de gegevens noodzakelijk is om een ernstig en dreigend gevaar voor het
leven of de gezondheid van een persoon te voorkomen of te verminderen, waarbij de persoon op
wie de gegevens betrekking hebben:

i) fysiek of juridisch onbekwaam is om toestemming tot het verzamelen te geven; of

ii) fysiek niet in staat is om de toestemming tot het verzamelen mee te delen; of

d) indien de gegevens tijdens de werkzaamheden van een non-profitorganisatie worden
verzameld, aan de volgende voorwaarden is voldaan:

i) de gegevens hebben uitsluitend betrekking op de leden van de organisatie of op
personen die in verband met haar werkzaamheden regelmatig contact met haar hebben;

ii) op het moment dat of voordat de gegevens worden verzameld, gaat de organisatie
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tegenover de persoon op wie de gegevens betrekking hebben, de verbintenis aan dat zij
de gegevens niet zonder de toestemming van de betrokkene zal bekendmaken; of

e) het verzamelen van de gegevens noodzakelijk is om een wettelijke of billijke aanspraak te
staven, te doen gelden of te beschermen.

10.2 Niettegenstaande punt 10.1 mag een organisatie gezondheidsgegevens over een persoon verzamelen
indien:

a) de gegevens noodzakelijk zijn om een gezondheidszorgdienst aan de betrokkene te verlenen;
en

b) de gegevens worden verzameld:

i) zoals wettelijk voorgeschreven (door andere wetten dan deze wet);  of

ii) overeenkomstig door bevoegde gezondheids- of medische organisaties vastgestelde
voorschriften die betrekking hebben op verplichtingen inzake het beroepsgeheim
waardoor de organisatie gebonden is.

10.3 Niettegenstaande punt 10.1 mag een organisatie gezondheidsgegevens over een persoon verzamelen
indien:

a) het verzamelen van de gegevens noodzakelijk is voor een van de volgende doeleinden:

i) onderzoek dat van belang is voor de volksgezondheid of de openbare veiligheid;

ii) het opstellen of analyseren van statistieken die van belang zijn voor de
volksgezondheid of de openbare veiligheid;

iii) het beheer of de financiering van of het toezicht op een gezondheidsdienst; en

b) dat doel niet kan worden verwezenlijkt door het verzamelen van gegevens die de betrokkene
niet identificeren of waaruit de identiteit van de betrokkene redelijkerwijs niet kan worden
afgeleid; en

c) het voor de organisatie ondoenbaar is om de toestemming van de betrokkene tot het verzamelen
van de gegevens te verkrijgen; en

d) de gegevens worden verzameld:

i) zoals wettelijk voorgeschreven (door andere wetten dan deze wet);  of

ii) overeenkomstig door bevoegde gezondheids- of medische organisaties vastgestelde
voorschriften die betrekking hebben op verplichtingen inzake het beroepsgeheim
waardoor de organisatie gebonden is; of

iii) overeenkomstig de richtsnoeren die door de Commissioner op grond van afdeling
95A ten behoeve van dit punt zijn goedgekeurd.
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10.4 Als een organisatie overeenkomstig punt 10.3 gezondheidsgegevens over een persoon
verzamelt, moet zij redelijke maatregelen nemen om de gegevens blijvend onidentificeerbaar te
maken alvorens ze bekend te maken.

10.5 In dit punt betekent non-profitorganisatie een non-profitorganisatie die alleen raciale,
ethnische, politieke, religieuze, filosofische, professionele, sectorale of vakbondsdoelstellingen
heeft.

Gedaan te Brussel op 26 januari 2001

Voor de Groep

De Voorzitter

Stefano RODOTA


