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ADVIES VAN 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 1995

over het niveau van de persoonsgegevensbescherming in Argentinië

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

Gelet op 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 gegevens1,
inzonderheid op artikel 29 en 30, lid 1(b),

Gelet op haar reglement2, en met name op de artikelen 12 en 14

Overwegende hetgeen volgt:

(1) De regering van de Republiek Argentinië heeft de Commissie verzocht3 vast te
stellen dat Argentinië een passend niveau van gegevensbescherming heeft in
de zin van artikel 25 van de richtlijn,

(2) De Europese Commissie heeft hierover het advies gevraagd van de Groep,

HEEFT HET VOLGENDE ADVIES GOEDGEKEURD:

1. INLEIDING: WETGEVING INZAKE GEGEVENSBESCHERMING IN ARGENTINIË

De bescherming van persoonsgegevens is in Argentinië in verschillende wetten
geregeld. Een onderscheid kan worden gemaakt tussen algemene en sectorspecifieke
normen.

1.1. Algemene normen
De algemene normen komen voort uit de Grondwet, Wet nr. 25.326 betreffende
bescherming van persoonsgegevens en de bij besluit 155/820  goedgekeurde
Verordening. Samen vormen zij een gemeenschappelijke wettelijke regeling voor de
bescherming van persoonsgegevens.

• Argentijnse Grondwet

                                               
1 PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31, beschikbaar op:

http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/media/dataprot/index.htm
2 Goedgekeurd tijdens de derde vergadering van de Groep op 11.9.1996
3 Brief van de ambassadeur van de Republiek Argentinië bij de Europese Unie van 23 januari

2002.



3

De Argentijnse Grondwet voorziet in een speciaal rechtsmiddel voor de bescherming
van persoonsgegevens, bekend als de "habeas data"-clausule. Dit is een variant van de
in de Grondwet verankerde procedure voor de bescherming van grondwettelijke
rechten, waardoor de bescherming van persoonsgegevens in de tot categorie van
grondrechten behoort. Met name staat in artikel 43.3 van de Argentijnse Grondwet dat
"iedere persoon het recht heeft een beroep te doen op deze clausule [habeas data] om
de inhoud en het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens die in openbare
archieven of gegevensbanken zijn opgeslagen, of in particuliere, en voor
informatieverstrekking worden gebruikt, te kennen . Indien de informatie wordt
vervalst of voor discriminerende doeleinden wordt misbruikt, kan iedere persoon
vragen dat de gegevens die in de bovenvermelde bestanden zijn opgeslagen, worden
gewist, gecorrigeerd, bijgewerkt of vertrouwelijk worden behandeld. Dit artikel laat
de geheimhouding van journalistieke informatiebronnen onverlet.”

De Argentijnse jurisprudentie heeft de “habeas data” erkend als een direct toepasbaar
grondrecht.

• Wet betreffende de bescherming van persoonsgegevens van 4 oktober 2000 (Wet
25.326, hierna ‘de Wet’)

De bepalingen uit de Grondwet worden in deze wet verder ontwikkeld. De Wet bevat
bepalingen betreffende de algemene beginselen inzake gegevensbescherming, de
rechten van de betrokkenen, de verplichtingen van de voor de verwerking
verantwoordelijken en van de gebruikers van gegevens, de toezichthoudende autoriteit
of controlerende instantie, sancties en regels voor het rechtsmiddel “habeas data”.

• De bij besluit  nr. 1558/2001 van  3 december 2001 goedgekeurde Verordening
(hierna "de Verordening")

Met deze verordening worden de uitvoeringsregels voor de tenuitvoerlegging van de
Wet van kracht; de Verordening vult de bepalingen van de wet aan en verduidelijkt
delen van de wet die misschien voor andere interpretaties vatbaar zijn.

Deze drie wetteksten vormen samen de algemene regels van de Argentijnse wetgeving
betreffende gegevensbescherming (hierna "Argentijnse wetgeving").

Toepassingsgebied van de Argentijnse wetgeving
De Groep heeft het niveau van de bescherming van persoonsgegevens dat geboden
wordt door de Argentijnse Grondwet, Wet 25.326 en de bij besluit 1588/2001
goedgekeurde Verordening, geëvalueerd. Dit advies beperkt zich derhalve tot het
toepassingsgebied van deze wetten en heeft geen betrekking op situaties die niet onder
deze rechtsinstrumenten vallen. De Groep heeft met name rekening gehouden met de
uitleg en de garanties die de Argentijnse autoriteiten hebben gegeven met de
betrekking tot de manier waarop de bepalingen van de Grondwet, de Wet en de
Verordening moeten worden geïnterpreteerd en de situaties die onder het
toepassingsgebied van de Argentijnse wetgeving betreffende gegevensbescherming
vallen.
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Toepassingsgebied

De Groep neemt kennis van de toelichting die de Argentijnse autoriteiten over dit
vraagstuk hebben gegeven. Volgens deze toelichting is de Argentijnse wetgeving
betreffende gegevensbescherming van toepassing op de volgende situaties:

 i. M.b.t. de voor de verwerking verantwoordelijke

De Argentijnse wetgeving voorziet in de bescherming van:

1) persoonsgegevens die zijn opgeslagen in openbare gegevensbestanden, registers,
gegevensbanken of andere technische voorzieningen. De groep gaat ervan uit dat
de voor de gegevens verantwoordelijke hier een publieke instelling of
overheidsorgaan is. Deze interpretatie blijkt duidelijk uit artikel 4, lid 3 van de
Grondwet en artikel 1 van de Wet.

2) persoonsgegevens die zijn opgeslagen in particuliere gegevensbestanden,
registers, gegevensbanken of andere technische voorzieningen

a) voorzover deze bestanden, registers of gegevensbanken niet uitsluitend voor
persoonlijk gebruik zijn bedoeld. De Groep neemt kennis van de toelichting
die de Argentijnse autoriteiten over dit vraagstuk hebben gegeven. Volgens
deze toelichting moet elk gebruik dat waarschijnlijk de rechten van de
betrokkene aantast, beschouwd worden als een gebruik dat verder gaat dan
voor persoonlijke doeleinden;

of

b) wanneer deze bestanden, registers of gegevensbanken niet uitsluitend voor
persoonlijk gebruik zijn bedoeld, indien zij bestemd zijn om persoonsgegevens
over te dragen of door te geven, ongeacht of de verspreiding van de
geproduceerde gegevens of informatie tegen betaling of gratis plaatsvindt.

De Groep is van oordeel dat zowel punt a) als b) betrekking hebben op situaties
waarbij de voor de verwerking verantwoordelijke een particuliere entiteit is die zowel
een natuurlijk persoon als een rechtspersoon kan zijn.

Wat particuliere gegevensbestanden betreft, wijst de Groep erop dat zowel artikel 43,
lid 3 van de Grondwet als artikel 1 van de Wet betrekking hebben op ‘particuliere
gegevensbestanden, registers, gegevensbanken of andere technische voorzieningen
voor de verwerking van gegevens die voor informatieverstrekking worden gebruikt’.
Dezelfde formulering wordt gebruikt in andere bepalingen van de Argentijnse Wet,
zoals artikel 14 over het recht op toegang, artikel 21 over de registratieplicht, artikel
29 over de bevoegdheden van de controlerende instantie, artikel 33 en 35 over de
voorwaarden voor het gebruik van het rechtsmiddel ‘habeas data’ en artikel 46 over
de overgangsbepalingen. De bovenvermelde ruime interpretatie vloeit echter voort uit
een aantal argumenten die door de Argentijnse autoriteiten naar voren zijn gebracht:
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• Artikel 1 van de Verordening geeft een wettelijke interpretatie van de Wet. Met
name wordt het begrip "particuliere gegevensbestanden, registers, gegevensbanken
of databases bedoeld om informatie te verstrekken" wettelijk gedefinieerd als "die
welke uitsluitend voor persoonlijk gebruik zijn bedoeld en die welke bestemd zijn
om persoonsgegevens over te dragen of door te geven, ongeacht of de verspreiding
van de geproduceerde gegevens of informatie tegen betaling of gratis plaatsvindt."

• In artikel 24 van de Wet staat dat "particuliere personen die gegevensbanken,
registers of bestanden maken die niet uitsluitend voor persoonlijk gebruik zijn
bedoeld, moeten worden geregistreerd volgens het bepaalde in artikel 21." In
artikel 21 van de Wet wordt de registratie van particuliere gegevensbestanden die
voor informatieverstrekking worden gebruikt, verplicht gemaakt.  Artikel 24 zou
zinloos zijn indien de Wet alleen van toepassing was op gegevensbestanden die
voor informatieverstrekking zijn bedoeld. Beide artikelen bevestigen de
overeenkomst tussen de uitdrukkingen "gegevensbestanden die voor
informatieverstrekking zijn bedoeld” en "gegevensbestanden […] die niet
uitsluitend voor persoonlijk gebruik zijn bedoeld", overeenkomstig de wettelijke
definitie van artikel 1 van de Verordening (zie punt 1 hierboven).

• Anderzijds moet erop gewezen worden dat zowel de Wet als de Verordening
bepalingen bevatten over de verwerking van gezondheidsgegevens (artikel 8 van
de Wet) of direct marketing (artikel 27 van de Wet en van de Verordening), terwijl
de gegevensbestanden, ofschoon zij niet uitsluitend voor persoonlijk gebruik zijn
bedoeld, misschien niet zijn aangemaakt met de bedoeling om informatie te
verstrekken. Deze bepalingen zouden dus overbodig zijn indien de Wet alleen van
toepassing was op particuliere gegevensbestanden die voor informatieverstrekking
worden gebruikt.

Volgens de Argentijnse autoriteiten hebben de Argentijnse rechtbanken de
bovenstaande ruime interpretatie gevolgd4.

 ii. M.b.t. de betrokkene
De Argentijnse wetgeving voorziet in de bescherming van zowel natuurlijke personen
als rechtspersonen m.b.t. de verwerking van hun persoonsgegevens.  In artikel 2 van
de Wet wordt de "betrokkene" gedefinieerd als "elke fysieke persoon of wettelijke
entiteit met een wettelijke woonplaats of lokale vertegenwoordigingen of vestigingen
in het land, van wie de gegevens onderworpen zijn aan de in deze Wet bedoelde
verwerking", en in artikel 1 van de Wet staat dat "de bepalingen in deze Wet zijn tot
op relevante hoogte ook van toepassing op gegevens betreffende wettelijke entiteiten."
De Groep neemt kennis van de toelichting die de Argentijnse autoriteiten over dit
vraagstuk hebben gegeven. Volgens deze toelichting geldt de eis om een wettelijke
woonplaats of lokale vertegenwoordigingen of vestigingen in Argentinië te hebben,
als voorwaarde om als betrokkene te worden beschouwd, alleen voor rechtspersonen.
De eis geldt niet voor natuurlijke personen die als betrokkenen worden beschouwd en
door de Argentijnse wetgeving worden beschermd.

                                               
4 Hof van Beroep, “Mantovano c/ Banco Regional de Cuyo, 2000; Becker José c/ Banco de la

provincia de Buenos Aires, 2002
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 iii. M.b.t. de verwerkingsmethoden
De Argentijnse wetgeving voorziet in de bescherming van persoonsgegevens bij
manuele en automatische verwerking van de gegevens. In artikel 2 van de Wet wordt
"gegevensverwerking" gedefinieerd als "systematische operaties en procedures, op
elektronische of op andere wijze uitgevoerd, met het oog op het verzamelen, bewaren,
organiseren, opslaan, wijzigen, indelen, beoordelen, blokkeren, vernietigen, en in het
algemeen het verwerken van persoonlijke informatie, alsmede het doorgeven ervan
aan derde partijen in de vorm van inlichtingen, enquêtes, verbindingen of
overdrachten."

 iv. M.b.t. het doel van de verwerking
De Groep stelt vast dat de Argentijnse wetgeving wat dit betreft algemeen toepasselijk
is. Aangezien het doel van de gegevensbestanden waarop de Wet van toepassing kan
zijn, in geen enkele algemene bepaling is omschreven, gaat de Groep ervan uit dat in
principe alle gegevensbestanden, registers en gegevensbanken die voor welk doel dan
ook zijn opgezet, onder de Wet vallen, met uitzondering van de gevallen waarin
andere specifieke bepalingen van kracht zijn. De Groep vestigt echter de aandacht op
de volgende punten:

– Gegevensverwerking ten behoeve van nationale defensie, openbare veiligheid of
vervolging van misdrijven

Op deze operaties zijn de bepalingen van de Wet van toepassing. In deze gevallen zijn
de algemene bepalingen van de Wet en de Verordening van toepassing, onverminderd
de specifieke bepalingen van artikel 23 van de wet als “lex specialis”, dat het beginsel
beperking van doeleinden opnieuw opneemt.

– Gegevensverwerking voor journalistieke doeleinden

Artikel 43, lid 3 van de Grondwet bepaalt: "Dit artikel laat de geheimhouding van
journalistieke bronnen onverlet". En in artikel 1 van de Wet staat dat "journalistieke
informatiebronnen of gegevensbanken in geen geval hieronder vallen".

De Groep neemt kennis van de toelichting die de Argentijnse autoriteiten over dit
vraagstuk hebben gegeven. Volgens de toelichting is deze bepaling bedoeld om de
geheimhouding van journalistieke informatiebronnen te handhaven als een
noodzakelijke voorwaarde voor de vrijwaring van het grondrecht van persvrijheid, een
belangrijke pijler van een democratische staat. In die zin moet de identiteit van de
journalistieke informatiebron worden beschermd, bijvoorbeeld tegen het verzoek van
een betrokkene om toegang tot zijn persoonsgegevens, waarin ook informatie over de
bron van die gegevens kan worden teruggevonden (zie artikel 14 van de
Verordening). Anderzijds moet de rectificatie van in de media gepubliceerde onjuiste
gegevens volgens de regels van het recht op met persvrijheid verbonden rectificatie
geschieden.

De Groep neemt kennis van de toelichting die de Argentijnse autoriteiten over dit
vraagstuk hebben gegeven. Volgens deze toelichting moet deze uitzondering
restrictief worden toegepast en geldt zij niet voor persoonsgegevensbestanden die niet
voor journalistieke doeleinden worden gebruikt, zelfs indien de voor de verwerking
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verantwoordelijke een journalistieke activiteit zou uitoefenen (zoals de
personeelsgegevensbank van een krant).

– Gegevensverwerking voor statistische doeleinden

Artikel 28 van de Wet luidt als volgt:

“1.- De bepalingen in deze wet zijn niet van toepassing op opiniepeilingen, enquêtes
of statistische gegevens die zijn verzameld op grond van wet nr. 17.622,
marktonderzoek, wetenschappelijk of medisch onderzoek, en andere soortgelijke
activiteiten, voorzover de verzamelde gegevens niet kunnen worden toegewezen aan
een bepaalde of identificeerbare persoon.
2.- Indien de anonimiteit van de bevraagde persoon tijdens het
gegevensverzamelingsproces niet kon worden gehandhaafd, moet een
loskoppelingstechniek worden gebruikt om identificatie van een bepaalde persoon
onmogelijk te maken.”
De Groep wijst erop dat dit niet zozeer een uitzondering op het algemene
toepassingsgebied van de Wet is, maar de toepassing van het beginsel dat de Wet
persoonsgegevens beschermt die in artikel 2 van de wet zijn omschreven als "alle
mogelijke informatie die verwijst naar geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke
personen of wettelijke entiteiten". De Groep is daarom van oordeel dat de Wet
volledig van toepassing is wanneer de betrokkenen geïdentificeerde of
identificeerbare personen of rechtspersonen zijn, en dat dit de bepaling van artikel 28
van de Verordening verantwoordt waarin staat dat "er aansprakelijkheid geldt voor,
en de in artikel 31 van wet nr. 25.326 genoemde boetes zijn van toepassing op de in
artikel 28 van de Wet genoemde bestanden, registers, gegevensbanken of databases,
in geval van een inbreuk op de bepalingen ervan."

Geografische toepasselijkheid

Deze kwestie is geregeld in artikel 44 van de Wet. Het volgende onderscheid kan
worden gemaakt:

I. Bepalingen van de Wet die in het gehele land uniform van toepassing zijn

• Hoofdstuk I: Algemene bepalingen
• Hoofdstuk II: Algemene gegevensbeschermingsbeginselen
• Hoofdstuk III: Rechten van de betrokkenen
• Hoofdstuk IV: [verplichtingen van] de voor de verwerking verantwoordelijken en

gebruikers van gegevenbestanden, registers en gegevensbanken
• Artikel 32: strafrechtelijke sancties
• Het bestaan en de belangrijkste aspecten van het ‘habeas data’ rechtsmiddel (zoals

in de Grondwet is vastgelegd)

II. Bepalingen van de Wet die niet in het gehele land uniform van toepassing zijn

• Hoofdstuk V: Controle (toezichthoudende autoriteit)
• Hoofdstuk VI: Sancties (die door de toezichthoudende autoriteit kunnen worden

opgelegd)
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• Hoofdstuk VII: Rechtsmiddel voor de bescherming van persoonsgegevens (‘habeas
data’): Reglement

De Groep neemt kennis van de toelichting die de Argentijnse autoriteiten over dit
vraagstuk hebben gegeven. Volgens deze toelichting zijn de volgende regels van
toepassing:

– registers, gegevensbestanden, databases of gegevensbanken die met elkaar zijn
verbonden op districtniveau (d.i. grenzen van de provincie overschrijdend),
nationaal of internationaal niveau: op deze gevallen is de federale wetgeving van
toepassing en gelden derhalve ook de bepalingen van de Wet.

– andere registers, gegevensbestanden, databases of gegevensbanken: deze gevallen
vallen onder de provinciale rechtspraak. De provincies mogen in deze gevallen zelf
wettelijke bepalingen uitvaardigen. Sommige provincies hebben reeds regels
opgesteld voor het gebruik van het ‘habeas data’ rechtsmiddel.

1.2. Sectorspecifieke normen
De gegevensbeschermingsbepalingen zijn opgenomen in een aantal wetten die van
toepassing zijn voor verschillende sectoren, zoals creditcardstransacties, statistiek,
banksector of gezondheidswezen.

2. BEOORDELING VAN DE ARGENTIJNSE WETGEVING M.B.T. DE GEPASTHEID VAN
DE PERSOONSGEGEVENSBESCHERMING

De Groep wijst erop dat de beoordeling van de gepastheid van de Argentijnse
wetgeving inzake gegevensbescherming gebaseerd is op de algemene normen op dit
gebied die in de vorige rubriek zijn vermeld.

Deze bepalingen zijn vergeleken met de belangrijkste bepalingen van de richtlijn,
waarbij rekening is gehouden met het advies van de Groep "Doorgifte van
persoonsgegevens naar de derde landen; toepassing van de artikelen 25 en 26 van de
EU-richtlijn betreffende gegevensbescherming5" In dit advies is een lijst opgenomen
van basisbeginselen  voor de “inhoud” van de gegevensbeschermingsregels en voor
de“procedurele/handhavingsvereisten”, welke beginselen dan als minimumvereisten
voor een passend beschermingsniveau kunnen worden beschouwd. In haar analyse
komt de Groep tot de volgende conclusies:

2.1. Beginselen betreffende de inhoud
Basisbeginselen
 het beginsel van de beperking van het doel - gegevens moeten met een specifiek

doel worden verwerkt en mogen vervolgens alleen worden gebruikt en
doorgegeven als dat niet onverenigbaar is met het doel van de doorgifte. De enige
uitzonderingen op deze regel zijn de in een democratische samenleving
noodzakelijke gevallen, zoals bedoeld in artikel 13 van de richtlijn.

De Groep is van oordeel dat de Argentijnse wetgeving aan dit beginsel beantwoordt.
Met name in artikel 4.3 van de Wet staat dat "gegevens die worden verwerkt mogen

                                               
5 WP 12 - goedgekeurd door de Groep op 24 juli 1998, beschikbaar op:

http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/media/dataprot/wpdocs/index.htm.



9

niet worden gebruikt voor doeleinden die verschillen van of niet verenigbaar zijn met
die welke aanleiding hebben gegeven tot het verzamelen van de gegevens."
 kwaliteit en evenredigheid van de gegevens - de gegevens moeten correct en,

zonodig, bijgewerkt zijn. De gegevens moeten toereikend, ter zake dienend en niet
bovenmatig zijn, uitgaande van de doeleinden waarvoor zij worden doorgegeven of
verder verwerkt.

De Groep is van oordeel dat de Argentijnse wetgeving aan dit beginsel voldoet. Met
name in artikel 4.4 en 4.5 van de Wet staat dat "de gegevens correct moeten zijn en, zo
nodig, bijgewerkt. Gegevens die geheel of gedeeltelijk onjuist of onvolledig zijn
moeten worden geschrapt en vervangen, of, indien het geval zich voordoet, door de
voor het bestand of de gegevensbank verantwoordelijke worden aangevuld, zodra op
de onjuistheid of onvolledigheid van de desbetreffende informatie is gewezen,
onverminderd de in punt 16 van deze Wet vermeldde rechten van de betrokkene".
Voorts staat in artikel 4.1 van de Wet dat "de voor verwerkingsdoeleinden verzamelde
gegevens moeten betrouwbaar zijn, passend, terzake dienend en niet bovenmatig zijn
in verhouding tot het doel waarvoor zij werden verzameld".
 transparantie - aan natuurlijke personen moet informatie worden verstrekt over

het doel van de verwerking en de identiteit van de voor de verwerking
verantwoordelijke in het derde land, alsmede alle verdere informatie die nodig is
om een eerlijke verwerking te garanderen. Uitzonderingen hierop zijn alleen
mogelijk binnen de grenzen van de artikelen 11, lid 2, en 13 van de richtlijn.

De Groep is van oordeel dat de Argentijnse wetgeving aan dit beginsel voldoet. Met
name in artikel 6 van de Wet staat het volgende:

"Telkens als persoonsgegevens worden verkregen, moeten de betrokkenen van tevoren
op een expliciete en duidelijke manier in kennis worden gesteld van:
a) het doel waarvoor de gegevens worden verwerkt en voor wie ze zijn bestemd of
welk type bestemming ze kunnen krijgen;
b) het bestaan van het desbetreffende gegevensbestand, register of de desbetreffende
gegevensbank, al dan niet in elektronische vorm, en de identiteit en de woonplaats
van de voor de verwerking verantwoordelijke persoon;
c) het verplichte of facultatieve karakter van de antwoorden op de vragenlijst die aan
de persoon wordt gepresenteerd, met name met betrekking tot de in het volgende
gedeelte genoemde gegevens;
d) de gevolgen van het ter beschikking stellen van de gegevens of van de weigering
deze gegevens ter beschikking te stellen of van hun onjuistheid;
e) de mogelijkheden waarover de desbetreffende partij beschikt om gebruik te maken
van haar recht op toegang tot de gegevens, rectificatie en schrapping ervan."

De Groep neemt kennis van de toelichting die de Argentijnse autoriteiten over dit
vraagstuk hebben gegeven. Volgens deze toelichting moet een onderscheid wordt
gemaakt tussen de grond voor de rechtmatigheid van de verwerking en de verplichting
om de betrokkene te informeren.

De verwerking kan gebaseerd zijn op verschillende rechtmatige gronden die met name
in artikel 5 zijn vermeld. Hiertoe behoren onder meer de toestemming van de
betrokkene, het voorhanden zijn van een openbare toegankelijke gegevensbron, de
uitvoering van een taak in het algemeen belang, een wettelijke verplichting of een
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contractuele relatie. Volgens artikel 5 van de Verordening kan verwerking pas
plaatsvinden als de betrokkene hiervoor toestemming heeft gegeven en als vóór de
toestemming de betrokkene is geïnformeerd  (informed consent), hetgeen betekent dat
alle informatie als bedoeld in artikel 6 van de Wet van tevoren aan de betrokkene
moet zijn verstrekt.

Voorts staat in artikel 6 van de wet: "telkens als persoonsgegevens worden verkregen,
moeten de betrokkenen van tevoren op een expliciete en duidelijke manier in kennis
worden gesteld van: [lijst van punten over de verwerking]”. Ofschoon men op grond
van dit artikel zou kunnen concluderen dat de verplichting om de betrokkenen te
informeren geldt voor gevallen waarin de gegevens door de betrokkenen zelf met hun
toestemming zijn verstrekt, wijzen de Argentijnse autoriteiten erop dat deze
verplichting absoluut is, aan geen voorwaarden gebonden en niet afhankelijk van de
grond van rechtmatigheid voor de verwerking. De informatieplicht geldt voor alle
gevallen, ongeacht het feit of de persoonsgegevens aan de betrokkenen zelf dan wel
aan derde partijen zijn gevraagd, en ongeacht het feit of de verwerking plaatsvindt op
basis van de toestemming van de betrokkenen of op andere rechtmatige gronden dan
die welke in artikel 5 van de Wet zijn vermeld. Daarom is de verplichting om de
betrokkenen te informeren steeds van toepassing op basis van artikel 6 van de Wet,
zelfs indien de verwerking plaatsvindt zonder de toestemming van de betrokkenen.
 beveiliging - de voor de verwerking verantwoordelijke moet technische en

organisatorische beveiligingsmaatregelen treffen die in overeenstemming zijn met
de risico’s van de verwerking. Eenieder die onder het gezag van de voor de
verwerking verantwoordelijke staat, met inbegrip van een verwerker, mag alleen
volgens zijn instructies gegevens verwerken.

De Groep is van oordeel dat de Argentijnse wetgeving aan dit beginsel voldoet. Met
name in artikel 9 van de Wet staat het volgende:

“1. - De voor de verwerking verantwoordelijke of de gebruiker van
gegevensbestanden dient de noodzakelijke technische en organisatorische
maatregelen te treffen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens te
waarborgen, teneinde te voorkomen dat gegevens worden gewijzigd, verloren gaan, of
zonder toestemming worden ingekeken of verwerkt, en om opsporing van al dan niet
opzettelijke verdraaiing van deze informatie mogelijk maken, ongeacht het feit of de
risico's door menselijk gedrag of de gebruikte technische voorzieningen ontstaan.
2. - Het opslaan van persoonsgegevens in bestanden, registers of gegevensbanken die
niet aan de eisen inzake technische integriteit en veiligheid voldoen, is verboden."
 recht van toegang, rectificatie en verzet - de betrokken persoon moet recht

hebben op een kopie van alle hem betreffende gegevens die worden verwerkt
alsmede recht op rectificatie wanneer deze gegevens onjuist blijken. In bepaalde
situaties moet de betrokkene zich ook tegen verwerking van zijn gegevens kunnen
verzetten. Uitzonderingen op deze rechten zijn alleen mogelijk in
overeenstemming met artikel 13 van de richtlijn.

Wat het recht op toegang betreft is de Groep is van oordeel dat de Argentijnse
wetgeving aan dit beginsel voldoet. Met name in artikel 14.1 van de Wet staat dat
“zodra betrokkenen hun identiteit hebben aangetoond hebben zij het recht om
informatie te vragen en te krijgen over hun persoonsgegevens die zijn opgeslagen in
openbare registers of gegevensbanken dan wel in particuliere registers of



11

gegevensbanken die voor informatieverstrekking worden gebruikt." Dit beginsel is
verder uitgewerkt in andere leden van artikel 14 en 15 van de Wet en in de artikelen
14 en 15 van de Verordening.

Wat rectificatie en verzet betreft is de Groep is van oordeel dat de Argentijnse
wetgeving aan dit beginsel voldoet. Met name in artikel 16.1 van de Wet staat dat
“iedere persoon het recht heeft om zijn  of haar persoonsgegevens in een
gegevensbank te corrigeren, bij te werken en zo nodig te schrappen of vertrouwelijk te
maken." Dit beginsel is verder uitgewerkt in de andere leden van artikel 16 van de
Wet en in artikel 16 en 15 van de Verordening.

De uitzonderingen op deze rechten zijn opgenomen in artikel 17 van de Wet, waarin
alleen restricties worden mogelijk maakt voor openbare gegevensbanken of voor een
beperkt aantal belangrijke gronden, zoals nationale defensie, openbare orde en
veiligheid of de bescherming van de rechten en belangen van derde partijen, alsmede
wanneer dergelijke informatie gerechtelijke of administratieve procedures zou kunnen
belemmeren in verband met de naleving van de belasting- of
socialezekerheidverplichtingen, gezondheid- en milieubewaking, het onderzoek naar
misdrijven en de verificatie van overtredingen van administratieve voorschriften. De
Groep is van oordeel dat deze uitzonderingen in overeenstemming zijn met de
bepalingen van artikel 13 van de richtlijn.

 beperking van doorgifte naar anderen - verdere doorgifte van persoonsgegevens
door de ontvanger van de oorspronkelijke doorgifte mag slechts worden toegestaan
wanneer de regels die een passend beschermingsniveau garanderen ook van
toepassing zijn op de tweede ontvanger (d.w.z. de ontvanger van de verdere
doorgifte). Uitzonderingen hierop zijn alleen mogelijk binnen de grenzen van de
artikel 26, lid 1 van de richtlijn.

De Groep is van oordeel dat de Argentijnse wetgeving in het algemeen aan dit
beginsel voldoet. Met name in artikel 12.1 staat dat “het doorgeven van alle soorten
persoonsgegevens aan landen of internationale of supranationale organisaties die
geen passende bescherming bieden, verboden is".

Uitzonderingen op dit beginsel staan in artikel 12.1 van de Wet en hebben betrekking
op de volgende gevallen:

“a) internationale justitiële samenwerking;
b) uitwisseling van medische informatie, voorzover dit noodzakelijk is voor de
behandeling van de betrokken partij, of in het geval van een epidemiologische
enquête, op voorwaarde dat deze wordt uitgevoerd krachtens de bepalingen onder
letter e) van het voormelde beginsel;
c) beurshandel of bankoverschrijvingen, in de desbetreffende mate, en volgens de
geldende wetgeving;
d) indien de doorgifte geregeld wordt door internationale verdragen waarbij de
republiek Argentinië partij is;
e) indien de doorgifte plaatsvindt in het kader van internationale samenwerking
tussen inlichtingendiensten in de strijd tegen de georganiseerde misdaad, terrorisme
en drugshandel."
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Artikel 12 van de Verordening heeft aan de lijst uitzonderingen de uitdrukkelijke
toestemming van de betrokkene voor de doorgifte toegevoegd, en de doorgifte vanuit
een openbaar register in dezelfde omstandigheden als een raadpleging,
overeenkomstig het bepaalde in artikel 26.1(f) van de richtlijn.

De Groep is van oordeel dat deze uitzonderingen ruimer zijn dan die waarin de
richtlijn voorziet, met name de uitzonderingen in artikel 12.1 sub b, c en d. De Groep
vindt dit jammer en zou graag zien dat de uitzonderingen meer worden beperkt.  Zij
doet een beroep op de Argentijnse regering om hier werk van te maken.

Extra beginselen die op bepaalde soorten verwerkingen van toepassing zijn:

 gevoelige gegevens - wanneer het gaat om “gevoelige” categorieën gegevens
(opgesomd in artikel 8 van de richtlijn) moeten extra beveiligingsmaatregelen
worden genomen, zoals de eis dat de betrokkene uitdrukkelijk met de verwerking
instemt.

De Groep is van oordeel dat de Argentijnse wetgeving aan dit beginsel voldoet. Met
name in artikel 2 van de Wet worden “gevoelige” gegevens gedefinieerd als
“gegevens waaruit de raciale of etnische afkomst, de politieke opvattingen, de
godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging, of het lidmaatschap van een
vakvereniging blijkt, alsook gegevens die de gezondheid of het seksueel gedrag
betreffen”. In artikel 7 van de Wet wordt de extra beveiliging voor de verwerking van
dergelijke gegevens als volgt geregeld:

“1.- Niemand kan ertoe worden gedwongen gevoelige gegevens te verstrekken.
2.- Gevoelige gegevens kunnen alleen worden verzameld en verwerkt als hiervoor een
bij de wet erkend algemeen belang bestaat. Zij mogen ook worden verwerkt voor
statistische of wetenschappelijke doeleinden op voorwaarde dat de betrokkenen niet
kunnen worden geïdentificeerd.
3.- Het is verboden bestanden, gegevensbanken of registers aan te maken waarin
informatie wordt opgeslagen die direct of indirect gevoelige gegevens openbaar
maken. Onverminderd het voorgaande mogen de katholieke kerk, religieuze
verenigingen en politieke en arbeidsorganisaties een register van hun leden
bijhouden.
4.- Gegevens die betrekking hebben op registers over misdrijven of andere
overtredingen kunnen alleen door de bevoegde publieke autoriteiten worden verwerkt
binnen het kader dat door de overeenkomstige wetten en regels is vastgesteld.
Voorts staat in artikel 8 van de Wet dat “openbare of particuliere
gezondheidsinstellingen alsmede professionals uit de medische sector dergelijke
persoonsgegevens mogen verzamelen en verwerken wanneer zij verband houden met
de fysieke of mentale toestand van patiënten die van hun diensten gebruikmaken of
door hen worden verzorgd, een en ander overeenkomstig de beginselen van medische
geheimhouding."
 direct marketing - als gegevens voor direct-marketingdoeleinden worden

doorgegeven, dan moet de betrokkene te allen tijde bezwaar kunnen maken tegen
het gebruik van zijn persoonsgegevens voor dergelijke doeleinden.

De Groep is van oordeel dat de Argentijnse wetgeving aan dit beginsel voldoet. Met
name in artikel 27 van de Wet staat het volgende:



13

“1.- Gegevens die geschikt zijn voor het opstellen van profielen met het oog op
verkoopbevordering, commerciële of reclamedoeleinden, mogen bij de verzameling
van woonplaatsen, de verspreiding van documenten, in de reclame of de directe
verkoop en andere soortgelijke activiteiten worden verwerkt. Hiertoe behoren ook
gegevens aan de hand waarvan consumptiegedrag kan worden vastgesteld, indien
deze gegevens voorkomen op documenten die voor het publiek toegankelijk zijn of die
door de betrokkenen zelf zijn verstrekt of met hun toestemming zijn verkregen.
2.- In de in dit gedeelte bekeken gevallen kan de betrokkene gratis gebruikmaken van
het recht op toegang.
3.- De betrokkene kan te allen tijde eisen dat zijn naam uit de in dit gedeelte
genoemde gegevensbanken wordt verwijderd of geblokkeerd.”
 geautomatiseerde individuele besluiten - heeft de doorgifte een geautomatiseerd

individueel besluit in de zin van artikel 15 van de richtlijn tot doel, dan moet de
betrokkene het recht hebben in kennis te worden gesteld van de argumenten die
aan dit besluit ten grondslag liggen en dienen andere maatregelen te worden
genomen om zijn rechtmatige belangen te beschermen.

De Groep is van oordeel dat de Argentijnse wetgeving aan dit beginsel voldoet als het
gaat om verwerkingsactiviteiten door de overheid, aangezien dergelijke
geautomatiseerde besluiten zijn verboden. Met name in artikel 20 van de Wet staat het
volgende:
“1.- Gerechtelijke uitspraken of administratieve besluiten waarmee een beoordeling
van menselijk gedrag is gemoeid, mogen niet alleen gebaseerd zijn op het resultaat
van de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die het profiel of de
persoonlijkheid van de betrokken partij definiëren.
2.- Elke handeling die in strijd is met de voorafgaande bepaling is onherstelbaar van
nul en gener waarde.”

De Groep constateert dat de Argentijnse wetgeving wat dat punt betreft geen enkele
bepaling voor de particuliere sector bevat. De Groep wijst er echter nogmaals op dat
bij het vaststellen van de gepastheid van het beschermingsniveau rekening moet
worden gehouden met alle omstandigheden rond de doorgifte van persoonsgegevens
en dat de mate waarin de doorgifte risico's inhoudt voor de betrokkene een belangrijk
element is in deze “omstandigheden”. De Argentijnse wetgeving voorziet in
beveiligingsvoorzieningen voor de betrokkene m.b.t. creditinformatiediensten die op
het gebied van geautomatiseerde individuele besluiten een belangrijke rol spelen.
Dergelijke beveiligingvoorzieningen zijn opgenomen in artikel 26 van de Wet en van
de Verordening en zij beperken het type gegevens dat kan worden verwerkt, de bron
van de gegevens en de periode waarop zij betrekking kunnen hebben. De Groep is
daarom van mening dat het ontbreken van een algemene bepaling betreffende
geautomatiseerde individuele besluiten voor de particuliere sector geen belemmering
naar zijn voor het vaststellen van de gepastheid.

2.2. Procedurele mechanismen/Handhavingsmechanismen
In haar advies uit 1998 wijst de Groep erop dat bij de beoordeling van de gepastheid
van de bescherming de doelstellingen moeten worden geïdentificeerd die aan het
procedureel gegevensbeschermingssysteem ten grondslag liggen; op basis hiervan
moet dan worden uitgemaakt of de verschillende in derde landen geldende
gerechtelijke en buitengerechtelijke mechanismen aan deze doelstellingen
beantwoorden.
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Een gegevensbeschermingssysteem heeft dan in wezen een drievoudig doel:

– een goede naleving van de voorschriften garanderen;
– bijstand verlenen aan de betrokkenen bij de uitoefening van hun rechten;
– voor een passende schadeloosstelling zorgen aan de ten gevolge van schending van

de voorschriften gelaedeerde partij.

 een goede naleving van de voorschriften garanderen -  de kwaliteit van een
systeem kan doorgaans worden afgeleid uit de mate waarin degenen die voor de
verwerking verantwoordelijk zijn besef hebben van hun plichten en de mate waarin
de betrokkenen op de hoogte zijn van hun rechten en de hen ter beschikking
staande middelen om deze te doen gelden. Doeltreffende, afschrikkende sancties
kunnen van groot belang zijn om de handhaving van de voorschriften te
garanderen; hetzelfde geldt natuurlijk voor een directe controle door de
autoriteiten, auditors of onafhankelijke gegevensbeschermingscontroleurs.

De Groep is van mening dat de Argentijnse wetgeving een aantal elementen heeft
ingevoerd om deze doelstelling te verwezenlijken. Met name:

(a) Doeltreffende afschrikkende sancties

De Argentijnse wetgeving voorziet in verschillende soorten sancties die afhankelijk
van de ernst van de overtreding die door de gegevensbankbeheerder of -gebruiker is
begaan, in verschillende intensiteit worden toegepast. Er kunnen twee soorten sancties
worden onderscheiden:

 i. Administratieve sancties

Deze sancties zijn beschreven in artikel 31 van de Wet en van de Verordening. Zij
kunnen bestaan in een berisping, schorsing, een boete die van 1000 pesos ($1,000.-)
tot 100.000 pesos ($100,000.-) kan oplopen, het sluiten of wissen van het bestand, het
register of de gegevensbank. De sancties die door de
gegevensbeschermingsautoriteiten worden opgelegd, worden aangepast aan de aard
van de desbetreffende individuele rechten, de omvang van de verrichte verwerking, de
voordelen die hiermee zijn verkregen, de opzettelijkheid of de herhaling van een
overtreding, de schade die aan de betrokkenen en aan derde partijen is toegebracht, en
elke andere omstandigheid die voor de vaststelling van de onrechtmatigheid en de
schuld in de desbetreffende overtreding van belang is.

Daarbij kan de beheerder of gebruiker van een openbare gegevensbank op basis van
de algemene geldende regels voor openbare dienstverlening administratief ter
verantwoording worden geroepen.

 ii. Strafrechtelijke sancties

Volgens het Argentijnse strafrecht zijn het bewust verwerken van onjuiste
persoonsgegevens en het overtreden van de geheimhouding of gegevensbeveiliging,
strafbaar. Het wetboek van strafrecht voorziet in gevangenisstraffen van 3 tot 6 jaar
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(of van 4,5 tot 9 jaar in geval van schade aan personen) en het verbod voor
ambtenaren om een openbaar ambt te bekleden.

Volgens de Groep zijn dit efficiënte sancties die als een afschrikkingsmiddel kunnen
werken tegen onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens.

(b) Toezichthoudende gegevensbeschermingsautoriteit

De Argentijnse wetgeving voorziet in de oprichting van een toezichthoudende
autoriteit op het gebied van gegevensbescherming. Volgens artikel 29 van de Wet is
deze toezichthoudende autoriteit belast met alle noodzakelijke maatregelen die ervoor
moeten zorgen dat aan de doelstellingen en andere bepalingen van de Wet wordt
voldaan. Met het oog hierop moet deze instantie een aantal taken vervullen,
waaronder bijstands- en adviesverlening, de regels en uitvoeringsbepalingen van de
Wet goedkeuren, een register over gegevensbestanden bijhouden en nagaan of
gegevensbestanden in overeenstemming zijn met de wetgeving. De instantie kan
wettelijke toestemming vragen om toegang te krijgen tot
gegevensverwerkingsinstallaties en -apparatuur; zij kan informatie aan openbare en
particuliere organisaties vragen, administratieve sancties opleggen, in strafzaken als
aanklager optreden en nagaan of aan de noodzakelijke vereisten en
beveiligingvoorwaarden voor het registreren van particuliere gegevensbestanden is
voldaan.

Als toezichthoudende autoriteit is overeenkomstig artikel 29 van de Verordening het
Nationaal directoraat voor de persoonsgegevensbescherming (DNPDP) opgericht. Het
directoraat maakte deel uit van het Ministerie van justitie en mensenrechten. De
Directeur is in de uitoefening van zijn functie geheel onafhankelijk en niet aan
instructies gebonden. Tegen zijn beslissingen kan bij rechtbanken in beroep worden
gegaan, volgens de algemene regels inzake administratieve procedures.

Niettemin wijst de Groep op het feit dat het hoofd van de
gegevensbeschermingsautoriteit wordt benoemd en kan worden ontslagen door de
Minister van justitie en mensenrechten die eveneens beslissingen neemt over het
personeel van de autoriteit. De autoriteit is opgenomen in de structuur van het
Ministerie van justitie. De Groep is van oordeel dat deze situatie geen garantie is voor
de volledige onafhankelijkheid van de autoriteit en dringt er derhalve op aan dat de
nodige stappen hiervoor worden genomen, zoals andere benoemings- en ontslagregels
voor het hoofd van de autoriteit.

Op grond van artikel 44 van de Wet is de Groep van oordeel dat de DNPDP kan
beschouwd worden als een "federale jurisdictie" en dat zij daarom ook
verantwoordelijk is voor het toezicht op gegevensregisters, gegevensbestanden of
gegevensbanken die via nationale of internationale interjustitiële netwerken zijn
verbonden. In andere gevallen zouden deze registers, bestanden of gegevensbanken
onder provinciale jurisdictie vallen en daarom buiten de bevoegdheden van de
DNPNP. De Groep is voorstander van de oprichting van een
gegevensbeschermingsautoriteit in alle provincies. Dit is belangrijk om ervoor te
zorgen dat in alle gevallen een systeem van directe controle door autoriteiten bestaat
en een niet met justitie vergelijkbaar institutioneel mechanisme voor een
onafhankelijk onderzoek van de klachten.
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In het licht van deze elementen is de Groep van oordeel dat de Argentijnse wetgeving
de noodzakelijke elementen bevat om de voorschriften naar behoren te kunnen
naleven.
 Bijstand verlenen aan de betrokkenen bij de uitoefening van hun rechten -

eenieder moet zijn rechten snel, doeltreffend en zonder hoge kosten kunnen doen
gelden. Dit vooronderstelt een institutioneel mechanisme voor onafhankelijk
onderzoek van de klachten.

De Groep wijst erop dat de Argentijnse wetgeving een aantal elementen heeft
ingevoerd om deze doelstelling te verwezenlijken. Met name:

(a) Het rechtsmiddel “habeas data”

Zoals hierboven reeds is vermeld voorziet de Argentijnse Grondwet in een speciaal
rechtsmiddel voor de bescherming van persoonsgegevens, bekend als de "habeas
data"-clausule. Dit is een variant van de in de Grondwet verankerde procedure voor de
bescherming van grondwettelijke rechten, waardoor de bescherming van
persoonsgegevens in de categorie van grondrechten terechtkomt. Met name staat in
artikel 43.3 van de Argentijnse Grondwet dat "iedere persoon het recht heeft een
beroep te doen op deze clausule [habeas data] om de inhoud en het gebruik van zijn
of haar persoonsgegevens die in openbare archieven of gegevensbanken zijn
opgeslagen, of in particuliere, en voor informatieverstrekking worden gebruikt, te
kennen . Indien de informatie wordt vervalst of voor discriminerende doeleinden
wordt misbruikt, kan iedere persoon vragen dat de gegevens die in de bovenvermelde
bestanden zijn opgeslagen, worden gewist, gecorrigeerd, bijgewerkt of vertrouwelijk
worden behandeld. Dit artikel laat de geheimhouding van journalistieke
informatiebronnen onverlet.”

De wettelijke bepalingen voor de tenuitvoerlegging van dit constitutionele
rechtsmiddel zijn in de artikelen 33 tot 43 van de Wet opgenomen. De “habeas data”
is een eenvoudig en snel bruikbaar rechtsmiddel. Het kan door betrokkenen tegen
verantwoordelijken of gebruikers van gegevensbestanden worden gebruikt. De
Argentijnse regering heeft er reeds op gewezen dat in overeenstemming met hetgeen
is gezegd over het toepassingsgebied van de gegevensbescherming in de Argentijnse
wetgeving, dit rechtsmiddel kan gebruikt worden tegen de verantwoordelijken of
gebruikers van alle soorten openbare en particuliere gegevensbanken (en niet alleen
particuliere gegevensbanken die voor informatieverstrekking zijn bedoeld) zolang zij
voor meer dan alleen maar persoonlijke doeleinden worden gebruikt. Dit punt is door
rechtbankuitspraken in die zin bevestigd.

De Groep neemt kennis van de toelichting die de Argentijnse autoriteiten over dit
vraagstuk hebben gegeven. Volgens deze toelichting verruimt de Wet het
toepassingsgebied van de constitutionele bepaling aangezien zij de toepassing van dit
rechtsmiddel toestaat in die gevallen waarin de verwerking van persoonsgegevens
waarvan de registratie in de Wet verboden is, wordt vermoed. Dit betekent dat elke
inbreuk op de gegevensbeschermingsvoorschriften aanleiding kan geven tot het
gebruik van de “habeas data”.
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Voorts wijst de Groep erop dat de bewijslast bij de verantwoordelijke of gebruiker ligt
indien een uitzondering op het recht op toegang, rectificatie of uitwissing geldend
gemaakt wordt.
Het “habeas data”-rechtsmiddel geeft rechtbanken de mogelijkheid op te leggen dat de
informatie wordt geschrapt, gecorrigeerd, aangepast of vertrouwelijk wordt verklaard.
De Groep erkent dat de gerechtelijke uitspraak aan het toezichthoudende orgaan moet
worden medegedeeld, en dat hiermee in overweging kan worden genomen dat de
DNPDP, binnen de grenzen van haar bevoegdheden, de gegevensbeschermingsregels
handhaaft ten aanzien van andere betrokkenen die niet aan de oorspronkelijke
‘habeas data’ procedure hebben deelgenomen.

(b) Algemene rechtsmiddelen

Naast de “habeas data” zijn er in de Argentijnse wetgeving nog algemene
voorschriften waarmee de rechten en verplichtingen inzake gegevensbescherming via
de rechtbanken overeenkomstig algemene procedures kunnen worden gehandhaafd.
Een betrokkene kan voor de civiele rechter een procedure beginnen om
schadevergoeding te eisen of om een van de rechten die in de Wet of de Verordening
zijn erkend, te laten vaststellen. Voorts kunnen strafrechtelijke procedures worden
ingesteld indien bij de verwerking van persoonsgegevens volgens het strafwetboek
strafbare feiten hebben plaatsgevonden.

In het licht van deze elementen is de Groep van oordeel dat de Argentijnse wetgeving
de noodzakelijke elementen bevat om aan de betrokkenen bijstand verlenen bij de
uitoefening van hun rechten.

 een passende schadeloosstelling garanderen aan de ten gevolge van schending
van de voorschriften gelaedeerde partij - Dit is van het grootste belang en
vereist onder meer een onafhankelijke scheidsrechterlijke instelling die
schadevergoedingen mogelijk maakt en zo nodig sancties kan opleggen.

De Groep wijst erop dat noch de Wet noch de Verordening specifieke regels bevatten
m.b.t. het recht van een persoon die ten gevolge van een onrechtmatige
verwerkingsoperatie schade heeft geleden, hiervoor een vergoeding te ontvangen. Wat
dit betreft neemt de Groep kennis van de toelichting die de Argentijnse autoriteiten
hebben gegeven. Volgens deze toelichting zijn bij het ontbreken van speciale regels,
de algemene voorschriften in de Argentijnse wetgeving inzake aansprakelijkheid van
toepassing. Afhankelijk van het geval zijn de bepalingen inzake de contractuele
aansprakelijkheid van toepassing (indien de verwerking plaatsvindt in het kader van
een contractuele betrekking tussen de partijen) of de extra-contractuele
aansprakelijkheid in andere gevallen. In beide gevallen zijn de Argentijnse regels in
overeenstemming met de Europese traditie op het gebied van civiel recht en volgen zij
het beginsel dat in geval van onrechtmatig handelen schade moet kunnen worden
vergoed.

In het licht van deze elementen is de Groep van oordeel dat de Argentijnse wetgeving
de noodzakelijke elementen bevat om passende schadeloosstelling garanderen aan de
ten gevolge van schending van de voorschriften gelaedeerde partij.
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2.3. Diversen
De Groep stelt vast dat artikel 5 van de Argentijnse Wet de mogelijkheid biedt om
persoonsgegevens te verwerken zonder instemming van de betrokkene indien de
gegevens uit bronnen komen die voor het publiek onbeperkt toegankelijk zijn. De
Groep wijst op de noodzaak regels vast te stellen die garanderen dat de gegevens in
bronnen die voor het publiek onbeperkt toegankelijk zijn, van dien aard zijn dat
verwerking ervan zonder instemming van de betrokkene geen afbreuk doet aan de
fundamentele rechten en vrijheden van personen en met name aan hun recht op
privacy. Het spreekt vanzelf dat zelfs in het geval van persoonsgegevens in bronnen
die voor het publiek onbeperkt toegankelijk zijn, alle bepalingen van de Argentijnse
wetgeving inzake gegevensbescherming van toepassing zijn.

3. RESULTATEN VAN DE EVALUATIE

De Groep wijst erop dat met het oog op de uitvoering van deze evaluatie van de
Argentijnse wetgeving, de Argentijnse autoriteiten informatie hebben gegeven over de
manier waarop de Argentijnse Grondwet, de Wet en de Verordening moeten worden
geïnterpreteerd, en dat zij de verzekering hebben gegeven dat de Argentijnse
gegevensbeschermingsvoorschriften volgens deze interpretatie worden uitgevoerd. De
Groep heeft haar analyse derhalve op deze informatie en verzekering van de
Argentijnse autoriteiten gebaseerd, en haar advies is afhankelijk van het feit of de
door de Argentijnse autoriteiten verstrekte elementen door de tenuitvoerlegging van
de gegevensbeschermingsvoorschriften in Argentinië worden bevestigd. Met name
heeft de Groep, wat het toepassingsgebied van de Argentijnse wetgeving betreft,
rekening gehouden met de uitleg en de garanties die de Argentijnse autoriteiten
hebben gegeven met de betrekking tot de manier waarop de bepalingen van de
Grondwet, de Wet en de Verordening moeten worden geïnterpreteerd en de situaties
die onder het toepassingsgebied van de Argentijnse wet betreffende
gegevensbescherming vallen. Dit advies is opgesteld op basis van deze
veronderstellingen en verklaringen en bij gebrek aan praktische ervaring met de
toepassing van de wetgeving op federaal of provinciaal niveau. Dit geldt ook voor de
vraag of de Argentijnse autoriteiten binnen een redelijke termijn daadwerkelijk
rekening zullen houden met de hier geuite bedenkingen en met de verzoeken om de
bestaande wetteksten te verbeteren of te wijzigen.

Tot slot is de Groep, op grond van de bovenvermelde bevindingen, van oordeel dat
Argentinië waarborgen voor een passende beschermingsniveau biedt in de zin van
artikel 25, lid 6 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.

Niettemin dringt de Groep er bij de Argentijnse autoriteiten op aan om de nodige
maatregelen te nemen om de resterende zwakheden in de huidige rechtsinstrumenten
op te ruimen, zoals in dit advies is aangegeven, en verzoekt zij de Commissie met het
oog hierop de dialoog met de Argentijnse autoriteiten voort te zetten. De Groep doet
met name een beroep op de Argentijnse autoriteiten om de wetgeving op provinciaal
niveau daadwerkelijk te handhaven door de oprichting van de noodzakelijke
onafhankelijke toezichthoudende organen in de regio’s waar deze nog niet
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voorhanden zijn en ondertussen voor passende voorlopige oplossingen te zorgen in
overeenstemming met de Argentijnse Grondwet.

Gedaan te Brussel, 3 oktober 2002

Voor de Groep
De Voorzitter
Stefano RODOTA


