
 
GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 
 
 
 

 

 

 

De Groep is opgericht op grond van artikel 29 van Richtlijn 95/46/EG. Zij is een onafhankelijk Europees adviesorgaan 
inzake gegevensbescherming en de persoonlijke levenssfeer. De taken van de Groep zijn omschreven in artikel 30 
van Richtlijn 95/46/EG en in artikel 14 van Richtlijn 97/66/EG.  
 
Het secretariaat wordt verzorgd door directoraat E (Diensten, intellectuele en industriële eigendom, media en 
gegevensbescherming), van directoraat-generaal Interne markt van de Europese Commissie, B-1049 Brussel, 
België, kamer C 100-6/136. 
Website: www.europa.eu.int/comm/privacy 
 

 

 
 

10595/03/NL 
WP 79 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Advies 5/2003 over het niveau van de persoonsgegevensbescherming op 

Guernsey 
 
 
 
 
 

Goedgekeurd op 13 juni 2003 



 2

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 op Guernsey 

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 
 

HEEFT HET VOLGENDE ADVIES GOEDGEKEURD: 

1. INLEIDING: GEGEVENSBESCHERMINGSWETGEVING OP GUERNSEY 

1.1. De situatie van de Kanaaleilanden en Guernsey 
De Kanaaleilanden zijn een groep eilanden, eilandjes en rotsen in het Engels kanaal, 
in de golf van St. Malo, ten noordwesten van de Franse kust. Ofschoon de eilanden tot 
de Britse eilanden behoren, maken zij geen deel uit van het Verenigd Koninkrijk. Zij 
zijn verdeeld in de Bailiwicks van Guernsey en Jersey.  
De eilanden vallen direct onder de Britse kroon (zij maken geen deel uit van het 
Verenigd Koninkrijk en zijn geen kolonie) en zijn volledig onafhankelijk, behalve 
voor internationale betrekkingen en defensie waarvoor de regering van het Verenigd 
Koninkrijk verantwoordelijk is. Guernsey, Alderney en Sark worden bestuurd door 
gekozen wetgevende vergaderingen. 
 
De positie van het Bailiwick werd opnieuw bekeken toen het Verenigd Koninkrijk in 
1971 zijn toetreding tot de Europese Gemeenschap aanvroeg. Afgesproken werd aan 
de Kanaaleilanden, waartoe het Bailiwick behoort, een speciale status toe te kennen 
voor de relaties met de Europese Gemeenschap (Protocol 3 van het 
toetredingsverdrag). Het gevolg van dit protocol is dat de eilanden van het Bailiwick 
deel uitmaken van de Douaneunie en van het Gemeenschappelijk buitentarief van de 
Europese Gemeenschap en derhalve zonder tariefbarrières landbouw- en 
industrieproducten naar de lidstaten kunnen uitvoeren.  De andere bepalingen uit de 
EG-Verdragen gelden niet voor de Kanaaleilanden; voor alle andere aangelegenheden 
dan douanezaken vormen zij een ‘derde land’.  De inwerkingtreding van het Verdrag 
                                                 
1 PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31, beschikbaar op: 

http://europa.eu.int/comm/internal_market/privacy/law_en.htm 
2 Goedgekeurd tijdens de derde vergadering van de Groep op 11.9.1996 
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betreffende de Europese Unie op 1 november 1993 en van het Verdrag van 
Amsterdam op 2 oktober1997 hebben de constitutionele positie  die in Protocol 3 van 
het toetredingsverdrag is vastgelegd, niet gewijzigd. 
 

1.2. Het regelgevend kader van de gegevensbescherming: 
De volgende verdragen zijn namens het Bailiwick ondertekend:  
- Europees Verdrag voor de bescherming van de rechten van de mens en de 

fundamentele vrijheden (EVRM); 
- het Internationaal verdrag inzake civiele en politieke rechten; 
- het Internationaal verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten; 
- het Verdrag van de VN inzake de uitbanning van alle vormen van 

rassendiscriminatie. 
- het Verdrag van de Raad van Europa tot bescherming van personen ter zake 

van de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens (verdrag 108). 
Volgens de grondwet van het Bailiwick en op grond van de constitutionele 
verhouding met het Verenigd Koninkrijk brengt het toebehoren aan deze maatschappij 
automatisch het bezit van deze rechten en vrijheden met zich mee.  
 
Guernsey heeft sinds 1986 een gegevensbeschermingswet. De 
gegevensbeschermingswet (Bailiwick of Guernsey), 1986 werd goedgekeurd door de 
States of Guernsey op 30 juli, door de States of Alderney op 3 september en door de 
Chief Pleas of Sark op 1 oktober 1986. 
De gegevensbeschermingswet uit 1986 was vergelijkbaar met de 
gegevensbeschermingswet van het Verenigd Koninkrijk uit de 1984 en werd in 
november 1987 van kracht. Door de goedkeuring van de wet gold de ratificatie van 
Verdrag 108 van de Raad van Europa door het Verenigd Koninkrijk ook voor het 
Bailiwick (1 augustus 1987). 
 
Op 26 juni 2000 besloten de  States of Guernsey de gegevensbeschermingswet te 
wijzigen om haar volledig aan te passen aan Richtlijn 95/46/EG en een onafhankelijke 
Functionaris voor gegevensbescherming aan te wijzen die voorlopig onder de 
bestaande wet van 1986 zou werken. 
De gegevensbeschermingswet (Bailiwick of Guernsey), 2001 werd goedgekeurd door 
de States of Guernsey op 28 november 2001, door de States of Alderney op 23 januari 
en door de Chief Pleas of Sark op 16 januari 2002. De wet is vergelijkbaar met de 
gegevensbeschermingswet van het VK uit 1998. 
De wet werd bij koninklijk besluit van 26 maart bekrachtigd en trad op 1 augustus 
2002 in werking, samen met 16 andere wettelijke maatregelen. Ook deze waren 
grotendeels een afspiegeling van hetgeen in het Verenigd Koninkrijk van kracht was, 
maar ze werden gewijzigd om rekening te houden met de verschillen in het 
regelgevingskader in het Bailiwick. 
Door de goedkeuring van de wet konden de Bailiwickautoriteiten bevestigen dat het 
Verenigd Koninkrijk de ratificatie van het Extra protocol bij het verdrag betreffende 
toezichthoudende autoriteiten en grensoverschrijdende gegevensstromen ook voor het  
Bailiwick konden laten gelden, hoewel dit tot dusverre nog niet is gebeurd. 
 
Het uitgangspunt bij het opstellen van de nieuwe wet was dat het ontwerp voor de 
gegevensbeschermingswetgeving zo nauw mogelijk bij de wetgeving van het VK 



 4

moest aansluiten. Aan  deze benadering lagen de volgende overwegingen ten 
grondslag: 
a) meer zekerheid dat de eisen van de richtlijn worden omgezet zoals het hoort; 
b) vereenvoudiging van de nalevingsprocedures voor de voor de verwerking 
verantwoordelijken die in Bailiwick zijn gevestigd, aangezien velen van hen 
verbonden zijn aan organisaties in het VK; 
c) de Functionaris voor gegevensverwerking kan gebruikmaken van de kennis, 
literatuur en het advies van het bureau van de Information Commissioner in het VK; 
d) de kennisgevingssoftware (en procedures) die oorspronkelijk voor het VK waren 
ontwikkeld, kunnen opnieuw worden gebruikt. 

2. BEOORDELING VAN HET NIVEAU VAN BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS 
DAT DOOR DE GEGEVENSBESCHERMINGSWETGEVING OP GUERNSEY WORDT 
GEBODEN  

De Groep wijst erop dat het beschermingsniveau van de 
gegevensbeschermingswetgeving op Guernsey beoordeeld wordt aan de hand van de 
gegevensbeschermingswet (Bailiwick of Guernsey), 2001. 
 
De bepalingen in deze wet 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 gegevensbescherming3" 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. Ter 
verduidelijking van de tekst zijn lange artikels van de wet als bijlage bij dit advies 
gevoegd. In haar analyse komt de Groep tot de volgende conclusies: 
 

2.1. Beginselen betreffende de inhoud 

Basisbeginselen 
 het beginsel van doelbinding - gegevens moeten met een specifiek doel worden 

verwerkt en mogen vervolgens alleen worden gebruikt en doorgegeven als dit 
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 verheugt zich erover dat de wet van Guernsey aan dit beginsel beantwoordt. 
In “schedule” 1, deel 1, en met name in het tweede beginsel staat dat 
“persoonsgegevens alleen kunnen worden verzameld voor een of meer gespecificeerde 
en rechtmatige doeleinden en niet verder mogen worden verwerkt op een manier die 
met dit doel of deze doeleinden niet verenigbaar is.”   In het vijfde beginsel wordt er 
nog aan toegevoegd: ”Persoonsgegevens die voor een of meer doeleinden zijn 
verwerkt mogen niet langer worden bewaard dan voor dat doel of die doeleinden 
noodzakelijk is.” 

                                                 
3 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. 
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 kwaliteit en evenredigheid van de gegevens - de gegevens moeten correct en, 
zo nodig, 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 wet op Guernsey aan dit beginsel voldoet. In 
“schedule” 1, deel 1, en met name in het derde beginsel staat dat “persoonsgegevens 
toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig moeten zijn ten opzichte van het doel 
of de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.” Verder staat in het vierde beginsel 
dat “persoonsgegevens correct moeten zijn en zo nodig, moeten zijn bijgewerkt.” 

 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 wijst erop dat de wet van Guernsey aan dit beginsel voldoet, met name door 
artikel 7 (zie bijlage, nummer 1). Het beginsel is verder ontwikkeld in “schedule” 1, 
deel 2, nummers 2 en 3 (bijlage, nummer 2). 
 

 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 mening dat de wet op Guernsey aan dit beginsel beantwoordt. In 
“schedule” 1, deel 1, zevende beginsel staat: 
“Passende technische en organisatorische maatregelen moeten worden genomen 
tegen elke niet-geautoriseerde of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens en 
tegen elk onvoorzien voorval dat verlies, vernietiging of beschadiging van 
persoonsgegevens tot gevolg kan hebben.” 
 
Dit beginsel wordt verder uiteengezet in het tweede deel van hetzelfde “schedule” en 
met name onder de nummers 9 tot 12 (bijlage, nummer 3). 

 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 verheugt de Groep zich erover dat de wet van 
Guernsey aan dit beginsel beantwoordt, met name door artikel 7 (bijlage, nummer 4). 
Het beginsel wordt verder ontwikkeld in artikel 8. 
 
Wat het recht op rectificatie betreft is de Groep is van oordeel dat de wet van 
Guernsey aan dit beginsel voldoet. Het recht op rectificatie, blokkering, schrappen en 
vernietiging (bijlage, nummer 5) wordt met name in artikel 14 van de wet geregeld.  
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Het recht op verzet wordt in artikel 10 behandeld. Artikel 10 regelt het recht op het 
tegenhouden van de verwerkingen die schade of leed kunnen veroorzaken (bijlage, 
nummer 6).  
 
Uitzonderingen op het recht op toegang zijn in de afgeleide wetgeving4 geformuleerd 
en voorzien in duidelijk gedefinieerde restricties in een aantal specifieke gevallen: 
- persoonsgegevens waarvan het openbaar maken verboden of beperkt is door 
sommige bepalingen en regelingen teneinde de belangen van de betrokkene zelf of de 
rechten en vrijheden van andere personen te vrijwaren. De vrijgestelde 
persoonsgegevens betreffen adoptiegegevens en -berichten op Guernsey en Alderney; 
- sommige gegevens (onderwijsgebied) waarbij de uitoefening van deze rechten 
ernstige schade kan berokkenen aan de fysieke of geestelijke gezondheid of toestand 
van de betrokkene of een andere persoon, of, in sommige omstandigheden, informatie 
openbaar zou maken waaruit zou kunnen blijken dat de betrokkene te maken heeft, 
heeft gehad of kan hebben met misbruik van kinderen, welke openbaarmaking niet in 
het belang van de betrokkene zou zijn; 
- gevallen waarin de terbeschikkingstelling aan de betrokkene van bijzonderheden van 
de informatie in de gegevens, ernstige schade kan berokkenen aan de fysieke of 
geestelijke gezondheid of toestand van de betrokkene of een andere persoon. Voordat 
wordt besloten of een uitzondering van toepassing is (en, dienovereenkomstig, of de 
toegang voor de betrokkene wordt geweigerd of toegekend) moet een voor de 
verwerking verantwoordelijke die geen gezondheidsmedewerker is op grond van de 
artikelen 3(2) en 4(1) de gezondheidsmedewerker die voor de gezondheidszorg van de 
betrokkene verantwoordelijk is, raadplegen of, indien er meer dan een zijn, de meest 
geschikte die beschikbaar is, of indien er geen gezondheidsmedewerker beschikbaar is 
of de voor de verwerking verantwoordelijke is de gezondheidsautoriteit, de sociale-
zekerheidsautoriteit, een reclasseringsambtenaar of andere persoon die op dat 
ogenblik betrokken is bij een procedure in verband met familie of kinderen, een 
gezondheidsmedewerker die de noodzakelijke ervaring en kwalificaties heeft om 
advies te geven over zaken waarop de gevraagde informatie betrekking heeft (definitie 
in artikel 7);  
- in sommige omstandigheden wanneer een derde partij toegang vraagt namens de 
betrokkene en de betrokkene niet wil dat informatie aan deze derde partij ter 
beschikking worden gesteld; 
- sommige gegevens waarbij de uitoefening van deze rechten uitvoering van sociale 
activiteiten kan benadelen omdat ernstige schade kan worden berokkend aan de 
fysieke of geestelijke gezondheid of toestand van de betrokkene of een andere 
persoon. 
 
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 

                                                 
4 Met name de Miscellaneous Subject Access Exemptions Order 2002, de Subject Access Modification 

(Education) Order 2002, de Subject Access Modification (Health) Order 2002 en de Subject Access 
Modification (Social Work) Order 2002. 
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hierop zijn alleen mogelijk binnen de grenzen van de artikel 26, lid 1 van de 
richtlijn. 

De Groep is van oordeel dat de wet van Guernsey aan dit beginsel voldoet. Met name 
in “schedule” 1, deel 1, staat over het achtste beginsel: “Persoonsgegevens mogen niet 
naar een land of grondgebied buiten Bailiwick worden doorgegeven tenzij dat land of 
grondgebied een passend beschermingsniveau voor de rechten en vrijheden van 
betrokkenen in verband met de verwerking van persoonsgegevens garandeert.”  Het 
beginsel wordt verder uiteengezet in “schedule” 1, deel 2, nummers 13 tot 15 (bijlage, 
nummer 7).  

De uitzonderingen op dit beginsel zijn opgenomen in “schedule” 4 (bijlage, nummer 
8). De Groep wijst erop dat deze uitzonderingen perfect in overeenstemming zijn met 
artikel 26 van de richtlijn.  

 
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 wet van Guernsey aan dit beginsel voldoet. Met name 
in artikel 2 van de wet wordt uiteengezet wat onder "gevoelige gegevens" worden 
verstaan (bijlage, nummer 9).  
 
In “schedule” 1, deel 1, beginsel 1, sub b) wordt voorts gezegd dat gevoelige 
gegevens niet mogen worden verwerkt tenzij aan een van de voorwaarden van 
“schedule” 3 is voldaan (bijlage, nummer 10).  

 direct marketing - als gegevens voor direct-marketingdoeleinden worden 
doorgegeven, dan moet de betrokkene te allen tijde bezwaar kunnen maken 
(‘opt-out’) tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens voor dergelijke 
doeleinden.  

De Groep wijst erop dat aan dit beginsel wordt voldaan door artikel 11 dat handelt 
over het recht om verwerkingen voor direct-marketingdoeleinden tegen te houden 
(bijlage, nummer 11).  

 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 wet van Guernsey aan dit beginsel voldoet. Met name 
in artikel 7.1, sub d) (bijlage, nummer 12) en in artikel 12 dat handelt over de rechten 
m.b.t. geautomatiseerde besluitvorming (bijlage, nummer 13). 
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2.2. Procedurele mechanismen/Handhavingsmechanismen 
In haar advies "Doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen: toepassing van de 
artikelen 25 en 26 van de EU-richtlijn betreffende gegevensbescherming"5 wijst de 
Groep erop dat bij de beoordeling van de gepastheid van de bescherming die het 
rechtssysteem van een  derde land biedt 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. 
 
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 wet van Guernsey een aantal elementen heeft 
ingevoerd om deze doelstelling te verwezenlijken. Met name: 
 
(a) Functionaris voor gegevensbescherming 
 
De wet van Guernsey bepaalt in artikel 6 dat het oorspronkelijk door sectie 33A van 
de  Data Protection (Bailiwick of Guernsey) Law, 1986 (gegevensbeschermingswet) 
opgerichte ambt van Data Protection Commissioner (functionaris voor 
gegevensbescherming) voor deze wet blijft bestaan. 
 
De functionaris is volledig onafhankelijk, zoals blijkt uit artikel 6.4 van de wet: de 
functionaris is geen ambtenaar van de States, maar bekleedt een publiek ambt en is 
als zodanig verplicht de taken die daaraan verbonden zijn op een eerlijke, 
onpartijdige en onafhankelijke manier uit te voeren. 
 
 De functionaris heeft een uitgebreid takenpakket dat in artikel 51 van de wet is 
gespecificeerd (bijlage, nummer 14). De functionaris heeft een aantal bevoegdheden, 
zoals de toegangs- en inzagebevoegdheid6 en de bevoegdheid om een bevel tot 
informatieverstrekking en een bevel tot handhaving7 uit te vaardigen. Een persoon die 

                                                 
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. 
6 Zie artikel 50 van de wet en “schedule” 8. 
7 Zie artikel 40 en 43 van de wet 
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aan een bevel tot handhaving, een bevel tot informatieverstrekking of een speciaal 
bevel tot informatieverstrekking geen gevolg heeft, begaat een strafbaar feit8. 
 
(b)  Handhavingsmiddelen en sancties 
 
Strafbaar zijn volgens de wet:  
a) het niet melden van een registratie of van wijzigingen in een bestaande registratie; 
b) het zonder toestemming openbaar maken, verkopen of verkrijgen van gegevens; 
c) het niet naleven van een bevel. 
d) het hinderen van een persoon die een bevel uitvoert. 
 
De functionaris kan een handhavingsbevel uitvaardigen wanneer uit zijn beoordeling 
blijkt dat een voor de verwerking verantwoordelijke de beginselen niet naleeft of een 
een bevel tot informatieverstrekking wanneer hij meer informatie nodig heeft om een 
beoordeling uit te voeren. 
 
Klachten die betrokkenen bij de functionaris indienen wegens strafbare feiten in 
verband met kennisgeving of openbaarmaking, kunnen leiden tot strafrechtelijke 
vervolging. 
Klachten vanwege niet naleving van de beginselen worden behandeld met een 
verzoek voor beoordeling. Alleen wanneer de voor de verwerking verantwoordelijke 
een bevel tot handhaving of informatieverstrekking dat tijdens de 
beoordelingsprocedure is uitgevaardigd, naast zich neerlegt, kan strafrechtelijke 
vervolging in overweging worden genomen. 
 
Artikel 60 van de wet handelt over strafrechtelijke vervolging en strafbare feiten 
(bijlage, nummer 15). En zoals hierboven is aangegeven, begaat een persoon die aan 
een bevel tot handhaving, een bevel tot informatieverstrekking of een speciaal bevel 
tot informatieverstrekking geen gevolg heeft, een strafbaar feit. Hetzelfde geldt voor 
elke persoon die zijn plichten waarin de kennisgevingsregels voorzien, niet nakomt9. 
 
In het licht van deze elementen is de Groep van oordeel dat de wet van Guernsey 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. Hiervoor is een institutioneel mechanisme voor onafhankelijk 
onderzoek van de klachten nodig. 

De Groep wijst erop dat de wet van Guernsey een aantal elementen heeft ingevoerd 
om deze doelstelling te verwezenlijken. Burgers kunnen de functionaris vragen een 
beoordeling uit te voeren. Dit is geregeld in artikel 22 van de wet (bijlage, nummer 
16).  
De beoordelingsprocedure is uitvoerig beschreven op de website van de functionaris 
en brengt voor de burger geen kosten met zich mee. Op Guernsey bestaat ook 
rechtshulp om burgers de mogelijkheid te bieden met hun eisen naar de civiele 
rechtbank stappen. 
 

                                                 
8 Zie artikel 47 van de wet. 
9 Zie artikel 21 van de wet. 
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In het licht van deze elementen is de Groep van oordeel dat de wet van Guernsey de 
noodzakelijke elementen bevat om aan de betrokkenen bijstand te 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. 

Artikel 13 van de wet van Guernsey voorziet in een schadevergoedingsregeling 
(bijlage, nummer 17).  
 
In het licht van deze elementen is de Groep van oordeel dat de wet van Guernsey de 
noodzakelijke elementen bevat om passende schadeloosstelling te garanderen aan de 
ten gevolge van schending van de voorschriften gelaedeerde partij. 

3. RESULTATEN VAN DE EVALUATIE 

 
Tot slot is de Groep, op grond van de bovenvermelde bevindingen, van oordeel dat 
Guernsey waarborgen voor een passend 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. 
 
 

Gedaan te Brussel, 13 juni 2003 

 Voor de Groep 
 De Voorzitter  
 Stefano RODOTA 
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Bijlage: belangrijke bepalingen van  de gegevensbeschermingswet van Guernsey 
(1) “(1)Op grond van de volgende bepalingen in deze sectie en in secties 8 en 9 heeft 
een persoon het recht -  
(a) door een voor de verwerking verantwoordelijke op de hoogte te worden gebracht 
indien de persoonsgegevens van hem of haar door of namens die verantwoordelijke 
worden verwerkt; 
(b) indien dit het geval is, van de voor de verwerking verantwoordelijke een 
beschrijving te ontvangen van -  
(i) de persoonsgegevens die op hem of haar betrekking hebben;  
(ii) de doeleinden waarvoor ze worden of moeten worden verwerkt; en 
(iii) de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie ze worden of kunnen 
worden bekendgemaakt; 
(c) op een duidelijke manier in kennis te worden gesteld van -  
(i) de informatie die persoonsgegevens vormen die op hem of haar betrekking hebben; 
en 
(ii) elke informatie die de voor de verwerking verantwoordelijke over de bron van die 
gegevens heeft; en 
(d) indien de verwerking, met automatische middelen, van persoonsgegevens die op 
hem of haar betrekking hebben met het oog op de beoordeling van zaken die hem of 
haar betreffen, zoals prestaties op het werk, kredietwaardigheid, betrouwbaarheid of 
gedrag,  de enige basis vormt of waarschijnlijk  zal vormen voor beslissingen die hem 
of haar in belangrijke mate treffen, door de voor de verwerking verantwoordelijke in 
kennis te worden gesteld van de argumenten die aan het nemen van deze beslissingen 
ten grondslag liggen.”   
 
(2) "2.(1) Op grond van lid 3 dienen persoonsgegevens in de zin van het eerste 
beginse als niet naar behoren verwerkt te worden beschouwd, tenzij - 
(a) in het geval van gegevens die van de betrokkene zijn verkregen, de voor de 
verwerking verantwoordelijke in de mate van het mogelijke garandeert dat de onder 
sublid 3 gespecificeerde informatie in het bezit is van de betrokkene, aan hem of haar 
is verstrekt of op een eenvoudige manier ter beschikking wordt gesteld (3); en 
(b) in elk ander geval, de voor de verwerking verantwoordelijke in de mate van het 
mogelijke, vóór het relevante tijdstip of zo snel mogelijk daarna, garandeert dat de 
onder sublid 3 gespecificeerde informatie in het bezit is van de betrokkene, aan hem 
of haar is verstrekt of op een eenvoudige manier ter beschikking wordt gesteld (3). 
(2) In sublid (1)(b) betekent "het relevante tijdstip" -  
(a) het tijdstip waarop de voor de verwerking verantwoordelijke voor het eerst de 
gegevens verwerkt; of 
(b) in een geval waarin op dat ogenblik bekendmaking aan een derde partij binnen 
een redelijke periode in overweging wordt genomen -  
(i) indien de gegevens werkelijk aan deze persoon binnen die periode bekend worden 
gemaakt, het tijdstip waarop de gegevens voor het eerst bekend worden gemaakt; 
(ii) indien binnen die periode de voor de verwerking verantwoordelijke zich ervan 
bewust wordt, of zich ervan bewust hoort te worden, dat de gegevens waarschijnlijk 
aan deze persoon binnen die periode bekend worden gemaakt, het tijdstip waarop de 
voor de verwerking verantwoordelijke zich hiervan bewust wordt of zich hiervan 
bewust hoort te worden; of 
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(iii) in alle andere gevallen, het einde van die periode. 
(3) De onder sublid (1) bedoelde informatie heeft betrekking op de volgende 
gegevens, -  
(a) de identiteit van de voor de verwerking verantwoordelijke; 
(b) indien hij in de zin van deze wet een vertegenwoordiger heeft aangewezen, de 
identiteit van deze vertegenwoordiger; 
(c) het doel of de doeleinden waarvoor de gegevens  moeten worden verwerkt; en 
(d) elke andere informatie die noodzakelijk is, rekening houdende met de specifieke 
omstandigheden waarin de gegevens worden of moeten worden verwerkt, zodat de 
verwerking t.a.v. de betrokkene naar behoren verloopt. 
3.(1) Lid 2(1)(b) is niet van toepassing als aan een of meer van de primaire 
voorwaarden in sublid (2), samen met andere voorwaarden die eventueel door de 
commissie bij besluit zijn voorgeschreven, is voldaan. 
(2) De primaire voorwaarden als bedoeld in sublid  (1) zijn -  
(a) als het verstrekken van die informatie een naar verhouding te grote inspanning 
zou vergen; of 
(b) als de registratie van de informatie in de gegevens of de bekendmaking ervan door 
de voor de verwerking verantwoordelijke noodzakelijk is voor de naleving van een op 
de voor de verwerking verantwoordelijke rustende wettelijke verplichting, welke 
verplichting een andere is dan een contractueel opgelegde. 
 
(3) "9. Gezien de stand van de technologische ontwikkeling en de kosten voor 
tenuitvoerlegging van maatregelen, moeten de maatregelen een beveiligingsniveau 
waarborgen dat in verhouding staat tot -  
(a) de schade die niet-geautoriseerde of onrechtmatige verwerking of verlies, 
vernietiging of beschadiging als aangegeven in het zevende beginsel kan veroorzaken; 
en 
(b) de aard van de te beschermen gegevens. 
10. De voor de verwerking verantwoordelijke moet de nodige maatregelen nemen om 
de betrouwbaarheid van elke medewerker die toegang heeft tot de persoonsgegevens 
te garanderen. 
11. Wanneer persoonsgegevens door een voor de verwerking verantwoordelijke 
worden verwerkt namens een voor de verwerking verantwoordelijke, dient de voor de 
verwerking verantwoordelijke voor de naleving van het zevende beginsel - 
(a) een verwerker te kiezen die voldoende garanties biedt ten aanzien van de 
technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen die voor de verwerking 
moeten gelden; en 
(b) de nodige stappen te ondernemen om naleving van deze maatregelen te 
garanderen. 
12. Wanneer persoonsgegevens door een voor de verwerking verantwoordelijke 
worden verwerkt namens een voor de verwerking verantwoordelijke, wordt het 
zevende beginsel door de voor de verwerking verantwoordelijke niet nageleefd tenzij - 
(a) de verwerking op grond van een contract wordt uitgevoerd -  
(i) dat schriftelijk is opgesteld of kan worden bewezen; en 
(ii) op grond waarvan de verwerker alleen optreedt volgens de instructies van de voor 
de verwerking verantwoordelijke; en 
(b) de verwerker contractueel dezelfde verplichtingen moet naleven als die welke op 
grond van het zevende beginsel aan een voor de verwerking verantwoordelijke zijn 
opgelegd". 
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(4) (1)Op grond van de volgende bepalingen in deze sectie en in secties 8 en 9 heeft 
een persoon het recht -  
(a) door een voor de verwerking verantwoordelijke op de hoogte te worden gebracht 
indien de persoonsgegevens van hem of haar door of namens die verantwoordelijke 
worden verwerkt; 
(b) indien dit het geval is, van de voor de verwerking verantwoordelijke een 
beschrijving te ontvangen van -  
(i) de persoonsgegevens die op hem of haar betrekking hebben;  
(ii) de doeleinden waarvoor ze worden of moeten worden verwerkt; en 
(iii) de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie ze worden of kunnen 
worden bekendgemaakt; 
(c) op een duidelijke manier in kennis te worden gesteld van -  
(i) de informatie die persoonsgegevens vormen die op hem of haar betrekking hebben; 
en 
(ii) elke informatie die de voor de verwerking verantwoordelijke over de bron van die 
gegevens heeft; en 
(d) indien de verwerking, met automatische middelen, van persoonsgegevens die op 
hem of haar betrekking hebben met het oog op de beoordeling van zaken die hem of 
haar betreffen, zoals prestaties op het werk, kredietwaardigheid, betrouwbaarheid of 
gedrag,  de enige basis vormt of waarschijnlijk  zal vormen voor beslissingen die hem 
of haar in belangrijke mate treffen, door de voor de verwerking verantwoordelijke in 
kennis te worden gesteld van de argumenten die aan het nemen van deze beslissingen 
ten grondslag liggen.  
(2) Een voor de verwerking verantwoordelijke is niet verplicht informatie als bedoeld 
subsectie (1)te verstrekken, tenzij hij heeft ontvangen -  
(a) een schriftelijk verzoek; en 
(b) een door hem eventueel verlangde vergoeding (die niet hoger mag zijn dan een 
voorgeschreven maximum), behalve in de vastgestelde uitzonderingsgevallen. 
(3) Wanneer een voor de verwerking verantwoordelijke - 
(a meer informatie vraagt om zich te vergewissen van de identiteit van de persoon die 
volgens deze sectie een verzoek indient en om de door deze persoon gevraagd 
informatie op te sporen; en 
(b) hem van deze vereiste op de hoogte heeft gebracht, 
is de voor de verwerking verantwoordelijke niet verplicht aan dit verzoek gevolg te 
geven zolang hij deze informatie niet krijgt. 
(4) Wanneer een voor de verwerking verantwoordelijke aan het verzoek niet kan 
voldoen zonder informatie over een andere persoon bekend te maken die op grond 
van die informatie kan worden geïdentificeerd, is hij niet verplicht aan het verzoek te 
voldoen, tenzij -  
(a) de andere persoon heeft ingestemd met de bekendmaking van de informatie aan de 
persoon die het verzoek indient; of 
(b) het onder alle omstandigheden gepast is aan het verzoek te voldoen zonder de 
instemming van de andere persoon. 
(5) In subsectie (4) is de verwijzing naar informatie over een andere persoon ook een 
verwijzing naar informatie waarmee die andere persoon als bron van de door het 
verzoek gevraagde informatie kan worden geïdentificeerd; en deze subsectie mag niet 
op die wijze worden geïnterpreteerd dat zij een voor de verwerking verantwoordelijke 
ontheft van zijn verplichting zo veel van de door het verzoek gevraagde informatie 
mede te delen als mogelijk is zonder de identiteit van de andere betrokken persoon 
bekend te maken, zij het door het weglaten van namen of andere identificerende 
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gegevens dan wel anderszins. 
(6) Bij het nagaan, in de zin van subsectie (4)(b), of het gepast is om in alle 
omstandigheden aan het verzoek te voldoen zonder de toestemming van de andere 
betrokken persoon, dient met name rekening te worden gehouden met -  
(a) een vertrouwelijkheidsplicht die aan de andere persoon verschuldigd is; 
(b) stappen die de voor de verwerking verantwoordelijke heeft ondernomen om de 
toestemming van de andere persoon te verkrijgen;  
(c) de vraag of de andere persoon in staat is om toestemming gegeven; en 
(d) een uitdrukkelijke weigering van toestemming door de andere persoon. 
(7) Een persoon die volgens deze sectie een verzoek indient kan in eventueel 
voorgeschreven gevallen, specificeren dat dit verzoek beperkt is tot persoonsgegevens 
die in voorschriften zijn omschreven. 
(8) Op grond van deze subsectie (4) dient een voor de verwerking verantwoordelijke 
aan een volgens deze sectie ingediend verzoek meteen gevolg te geven en in ieder 
geval voor het einde van de voorgeschreven periode die op de relevante dag ingaat. 
(9) Indien een rechtbank op verzoek van een persoon die volgens de bovenvermelde 
bepalingen van deze sectie een verzoek heeft ingediend tot de overtuiging komt dat de 
desbetreffende voor de verwerking verantwoordelijke in strijd met deze bepalingen 
aan dit verzoek geen gevolg heeft gegeven, kan zij deze verantwoordelijke ertoe 
verplichten dit alsnog te doen.  
(10) Teneinde de vraag te beantwoorden of een verzoeker volgens subsectie (9) recht 
heeft op de informatie die hij verlangt (inclusief de vraag of er relevante gegevens zijn 
die op grond van Deel IV van deze sectie uitgesloten zijn)kan de rechtbank eisen dat  
de informatie die gegevens vormt die door de voor de verwerking verantwoordelijke 
of namens hem zijn verwerkt alsmede alle informatie met betrekking tot de 
argumenten die aan het nemen van beslissingen ten grondslag liggen, als bedoeld in 
subsectie (1) (d), haar voor inzage ter beschikking wordt gesteld; zij kan echter in 
afwachting van beantwoording van de vraag in het voordeel van de verzoeker niet 
verlangen dat de door de verzoeker verlangde informatie aan hem of 
vertegenwoordigers van hem wordt verstrekt, zij het door inzage of anderszins. 
(11)In deze sectie -  
betekent “voorgeschreven” door de commissie met regels voorgeschreven; 
betekent “het voorgeschreven maximum” het bedrag dat eventueel wordt 
voorgeschreven; 
betekent “de voorgeschreven periode” zestig dagen  of een andere eventueel 
voorgeschreven periode. en 
“de relevante dag”, met betrekking tot een verzoek volgens deze sectie, de dag 
waarop de voor de verwerking verantwoordelijke het verzoek ontvangt of, indien 
later, de eerste dag waarop de voor de verwerking verantwoordelijke zowel over de 
verlangde vergoeding als over de in subsectie (3) bedoelde informatie beschikt. 
(12) Afhankelijk van de gevallen kunnen overeenkomstig deze sectie verschillende 
bedragen en perioden worden voorgeschreven”. 
 
(5) “ 14 (1) Indien een rechtbank op verzoek van een betrokkene tot de conclusie komt 
dat de persoonsgegevens van die betrokkene onjuist zijn, kan zij de voor de 
verwerking verantwoordelijke opdragen deze gegevens en andere persoonsgegevens 
voor de verwerking waarvan hij eveneens verantwoordelijk is en die een 
meningsuiting bevatten die volgens de rechtbank op de onjuiste gegevens is 
gebaseerd, te corrigeren, blokkeren, wissen  of te vernietigen. 
(2) Subsectie (1) is van toepassing ongeacht of de in de gegevens vervatte informatie 
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die de voor de verwerking verantwoordelijke van de betrokkenen of een derde partij 
heeft ontvangen of verkregen al dan niet juist is vastgelegd en indien de informatie in 
de gegevens juist is vastgelegd - 
(a) kan de rechtbank, indien aan de in lid 7 van deel II van “schedule” 1 vermelde 
eisen is voldaan, in plaats van een bevel uit te vaardigen volgens subsectie (1), 
opdragen dat de gegevens worden aangevuld met een eventueel door de rechtbank 
goedgekeurde verklaring over de werkelijke feiten betreffende de aangelegenheden 
waarop de gegevens betrekking hebben. en 
(b) kan de rechtbank, indien aan een of meer eisen niet is voldaan, in plaats van een 
bevel volgens deze subsectie uit de vaardigen, een bevel uitvaardigen dat zij geschikt 
acht om naleving te garanderen of zonder verder bevelschrift eisen dat de gegevens 
met een dergelijke  verklaring als bedoeld in lid (a) worden aangevuld. 
(3) Wanneer de rechtbank - 
(a) een bevel uitvaardigt volgens subsectie (1); of 
(b) op verzoek van een betrokkene tot de conclusie komt dat persoonsgegevens van de 
betrokkene die zijn gecorrigeerd, geblokkeerd, gewist of vernietigd, onjuist waren; 
kan zij, wanneer ze dit voor mogelijk acht, de voor de verwerking verantwoordelijke 
opdragen derde partijen, aan wie de gegevens zijn bekendgemaakt, in kennis te stellen 
van de rectificatie, het blokkeren, wissen of vernietigen. 
(4) Indien een rechtbank op verzoek van een betrokkene tot de conclusie komt - 
(a) dat de betrokkene schade heeft geleden omdat een voor de verwerking 
verantwoordelijke aan een van de eisen van deze wet met betrekking tot 
persoonsgegevens niet heeft voldaan, onder omstandigheden die hem recht op 
schadevergoeding geven overeenkomstig sectie 13; en 
(b) dat het gevaar bestaat dat met betrekking tot deze gegevens en in dergelijke 
omstandigheden  meer inbreuken worden gepleegd; 
kan de rechtbank het corrigeren, blokkeren, kiezen of vernietigen van deze gegevens 
opdragen. 
(5) Indien de rechtbank een bevel uitvaardigt volgens subsectie (4) kan zij, wanneer 
ze dit voor mogelijk acht, de voor de verwerking verantwoordelijke opdragen derde 
partijen, aan wie de gegevens zijn bekendgemaakt, in kennis te stellen van de 
rectificatie, het blokkeren, wissen of vernietigen. 
(6) Voor de beantwoording van de vraag of het mogelijk is een dergelijke 
kennisgeving als bedoeld in subsectie (3) of (5) te eisen, dient de rechtbank met name 
rekening te houden met het aantal personen aan wie kennisgeving moet geschieden”. 
 
(6) “(1) Op grond van subsectie (2) kan een persoon te allen tijde schriftelijk van een 
voor de verwerking verantwoordelijke eisen dat deze aan het einde van een naar de 
omstandigheden aangepaste periode ophoudt met of niet begint aan de verwerking of 
verwerking voor specifieke doelen of op een specifieke manier, van persoonsgegevens 
die op hem betrekking hebben, omdat - 
(a) de verwerking van die gegevens of de verwerking ervan voor dat doel of op die 
manier aan hem of aan een ander ernstige schade of leed berokkent of waarschijnlijk 
zal berokkenen; en 
(b) die schade of dat leed ongegrond is of zou zijn. 
(2) Subsectie (1) is niet van toepassing - 
(a) in een geval waarin aan een van de voorwaarden in lid 1 tot 4 van “schedule” 2 is 
voldaan; of 
(b) in alle andere gevallen die eventueel door de commissie bij besluit zijn 
voorgeschreven. 
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(3) De voor de verwerking verantwoordelijke dient binnen 21 dagen gerekend vanaf 
de ontvangst van een kennisgeving volgens subsectie (1) ("de kennisgeving van de 
betrokkene”) de persoon die de schriftelijke kennisgeving heeft gedaan - 
(a) verklaren dat hij gevolg heeft gegeven of van plan is gevolg te geven aan de 
kennisgeving van de betrokkene; of 
(b) uiteenzetten waarom hij de kennisgeving van de betrokkene eventueel tot op een 
bepaalde hoogte onverantwoord acht en aangeven tot op welke hoogte (indien 
voorhanden) hij aan de kennisgeving gevolg heeft gegeven of van plan is te geven. 
(4) Indien een rechtbank op verzoek van een persoon die volgens subsectie (1) een 
kennisgeving heeft gedaan die volgens de rechtbank verantwoord is (of tot op een 
bepaalde hoogte verantwoord is), tot de conclusie komt dat de desbetreffende voor de 
verwerking verantwoordelijke het heeft nagelaten gevolg te geven aan de 
kennisgeving, kan de rechtbank hem opdragen die stappen te ondernemen die de 
rechtbank passend acht om alsnog aan de kennisgeving gevolg te geven (of tot op een 
bepaalde hoogte gevolg te geven). 
(5) Het feit dat een betrokkene het recht dat hem op grond van subsectie (1)of sectie 
11 (1) is toegekend, niet uitoefent, doet geen afbreuk aan andere rechten die hem op 
grond van dit Deel zijn toegekend”. 
 
(7) "13. Een passend beschermingsniveau is een niveau dat onder alle 
omstandigheden van een geval passend is, met name m.b.t. - 
(a) de aard van de persoonsgegevens; 
(b) het land of gebiedsdeel van oorsprong van de informatie in de gegevens; 
(c) het land of gebiedsdeel van de uiteindelijke bestemming van deze informatie; 
(d) de doeleinden waarvoor en de periode tijdens welke de gegevens zullen worden 
verwerkt; 
(e) de in het desbetreffende land of gebiedsdeel geldende wetgeving; 
(f) de internationale verplichtingen van dat land of gebiedsdeel; 
(g) relevante gedragscodes of andere regels waarvan de handhaving in dat land of 
gebiedsdeel kan worden afgedwongen (in het algemeen of in bepaalde gevallen door 
een aparte regeling); en 
(h) beveiligingsmaatregelen voor de gegevens in dat land of gebiedsdeel. 
14. Het achtste beginsel is niet van toepassing op een doorgifte die onder een lid van 
“schedule” 4 valt, behalve in die omstandigheden en tot op die hoogte als eventueel 
door de commissie bij besluit is voorgeschreven. 
15. (1) Indien -  
(a) in een procedure volgens deze wet de vraag wordt gesteld of aan de eis van het 
achtste beginsel voor een passend beschermingsniveau is voldaan m.b.t. de doorgifte 
van persoonsgegevens naar een land of gebiedsdeel buiten het Bailiwick; en 
(b) er een besluit van de Gemeenschap is ten aanzien van dergelijke doorgiften; 
dient die vraag in overeenstemming met dat besluit te worden beantwoord. 
(2) In sublid (1) betekent een “besluit van de Gemeenschap” een besluit van de 
Europese Commissie, volgens de procedure als bedoeld in artikel 31, lid 2, van de 
gegevensbeschermingsrichtlijn, dan een land of gebiedsdeel buiten de Europese 
Economische Ruimte al dan niet een passend beschermingsniveau biedt in de zin van 
artikel 25, lid 2, van de richtlijn. 
 
(8) "1. De betrokkene heeft ingestemd met de doorgifte. 
2. De doorgifte is noodzakelijk - 
(a) voor de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en de voor de 
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verwerking verantwoordelijke; of 
(b) voor maatregelen die op verzoek van de betrokkene moeten worden genomen met 
het oog op het sluiten van een overeenkomst met de voor de verwerking 
verantwoordelijke. 
3. De doorgifte is noodzakelijk - 
(a) voor het sluiten van een overeenkomst tussen de voor de verwerking 
verantwoordelijke en een andere persoon dan de betrokkene die - 
(i) op verzoek van de betrokkene is aangegaan; of 
(ii) in het belang van de betrokkene is; of 
(b) voor de uitvoering van een dergelijke overeenkomst. 
4.(1) De doorgifte is noodzakelijk om wezenlijke openbare belangen. 
(2) De commissie kan bij besluit omschrijven - 
(a) de omstandigheden waarin een doorgifte wegens wezenlijke openbare belangen 
noodzakelijk is in de zin van sublid (1); en 
(b) de omstandigheden waarin een doorgifte die niet wettelijk vereist is, niet 
noodzakelijk is wegens wezenlijke openbare belangen in de zin van sublid (1); 
5. De doorgifte - 
(a) is noodzakelijk voor, of in verband met, gerechtelijke procedures (waaronder 
verwachte gerechtelijke procedures); 
(b) is noodzakelijk om juridisch advies te kunnen inwinnen; of 
(c) is noodzakelijk om wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te 
verdedigen. 
6. De doorgifte is noodzakelijk ter vrijwaring van de vitale belangen van de 
betrokkene. 
7. De doorgifte heeft betrekking op een deel van de persoonsgegevens in een 
openbaar register en de voorwaarden waaronder het register voor inzage 
beschikbaar is moeten worden nageleefd door iedere persoon aan wie de gegevens na 
de doorgifte worden of kunnen worden bekendgemaakt. 
8. De doorgifte geschiedt onder voorwaarden die door de Functionaris voor de 
gegevensbescherming worden beschouwd als passende waarborgen biedend voor de 
rechten en vrijheden van de betrokkenen. 
9. De doorgifte wordt goedgekeurd door de Functionaris omdat zij op zodanige 
manier geschiedt dat passende waarborgen worden geboden voor de rechten en 
vrijheden van de betrokkenen”. 
 
(9) “2. In deze wet betekent "gevoelige persoonsgegevens" persoonsgegevens die 
informatie bevatten over  -  
(a)  de raciale of etnische afkomst van de betrokkene; 
(b) zijn politieke opvattingen; 
(c) zijn godsdienstige of soortgelijke overtuigingen; 
(d) het lidmaatschap van een arbeidsorganisatie zoals een vakbond;  
(e) zijn fysieke of geestelijke gezondheid of toestand; 
(f) zijn seksueel leven; 
(g)het begaan of vermeend begaan van een strafbaar feit;  of 
(h) elke vervolging voor het begaan of vermeend begaan van een strafbaar feit, de 
afhandeling van een dergelijke vervolging of de uitspraak van een rechtbank in een 
dergelijke vervolging”. 
 
(10) “1. De betrokkene heeft uitdrukkelijk toestemming gegeven voor de verwerking 
van de persoonsgegevens. 
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2.(1) De verwerking is noodzakelijk voor de uitoefening van een recht of een plicht die 
bij wet aan de voor de verwerking verantwoordelijke in verband met werk is 
toegekend. 
(2) De commissie kan bij besluit - 
(a) de toepassing van sublid (1) in gevallen die eventueel zijn gespecificeerd, 
uitsluiten; of 
(b) bepalen dat in gevallen die eventueel worden gespecificeerd, de voorwaarde in 
sublid (1) eerst dan vervuld is als andere voorwaarden die in het besluit eventueel zijn 
gespecificeerd ook vervuld zijn. 
3. De verwerking is noodzakelijk - 
(a) om de vitale belangen van de betrokkene of een andere persoon te beschermen, in 
een geval waarin- 
(i) toestemming door of namens de betrokkene niet kan worden gegeven; of 
(ii) redelijkerwijze niet kan worden verwacht dat de voor de verwerking 
verantwoordelijke toestemming van de betrokkene krijgt; of 
(b) om de vitale belangen van een andere persoon te beschermen, in een geval waarin 
de toestemming door of namens de betrokkene op onredelijke wijze is geweigerd. 
4. De verwerking - 
(a) wordt uitgevoerd tijdens de rechtmatige activiteiten van een organisatie of 
vereniging die - 
(i) niet met het oog op het maken van winst is opgericht of wordt geleid; en 
(ii) om politieke, filosofische, religieuze of vakbondsredenen bestaat; 
(b) wordt uitgevoerd met passende waarborgen voor de rechten en vrijheden van de 
betrokkenen; 
(c) heeft betrekking op personen die lid zijn van de organisatie of vereniging dan wel 
regelmatig met haar contact hebben vanwege de doeleinden; en 
(d) houdt geen doorgifte van persoonsgegevens aan een derde partij in zonder de 
toestemming van de betrokkene. 
5. De informatie in de persoonsgegevens is openbaar gemaakt ten gevolge van 
stappen die de betrokkene bewust heeft genomen. 
6. De verwerking - 
(a) is noodzakelijk voor, of in verband met, gerechtelijke procedures (waaronder 
verwachte gerechtelijke procedures); 
(b) is noodzakelijk om juridisch advies te kunnen inwinnen; of 
(c) is anderszins noodzakelijk om wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te 
verdedigen. 
7. (1) De verwerking is noodzakelijk - 
(a) voor de rechtspleging; 
(b) voor de uitoefening van functies die bij wet aan een persoon zijn toegekend; of 
(c) voor de uitoefening van functies van de Kroon, een rechtskundig ambtenaar van 
de Kroon of een commissie van de “States”. 
(2) Het Comité kan bij besluit - 
(a) de toepassing van sublid (1) in gevallen die eventueel zijn gespecificeerd, 
uitsluiten; of 
(b) bepalen dat in gevallen die eventueel worden gespecificeerd, de voorwaarde in 
sublid (1) eerst dan vervuld is als andere voorwaarden die in het besluit eventueel zijn 
gespecificeerd ook vervuld zijn. 
8.(1)De verwerking is noodzakelijk voor medische doeleinden en wordt uitgevoerd 
door -  
(a) een gezondheidsmedewerker; of 
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(b) een persoon die naargelang van de  omstandigheden een vertrouwelijkheidsplicht 
heeft die gelijk is aan de zwijgplicht die zou ontstaan als die persoon een 
gezondheidsmedewerker was. 
(2) In dit lid vallen onder "medische doeleinden" de preventieve geneeskunde, 
medische diagnose, research, de gezondheidszorg en behandelingen en het beheer 
van de gezondheidsdiensten. 
9. (1) De verwerking - 
(a) heeft betrekking op persoonsgegevens die informatie bevatten over de raciale of 
etnische oorsprong; 
(b) is noodzakelijk om te gaan over er al dan niet garanties zijn voor een gelijke 
behandeling van personen met verschillende raciale of etnische oorsprong, teneinde 
deze gelijke behandeling te bevorderen of te handhaven;  en 
(b) wordt uitgevoerd met passende waarborgen voor de rechten en vrijheden van de 
betrokkenen. 
(2) De commissie kan bij besluit de omstandigheden vastleggen waarin een 
verwerking volgens sublid (1) (a) en (b)al dan niet met passende waarborgen voor de 
rechten en vrijheden van de betrokkenen moet worden uitgevoerd in de zin van sublid 
(1) (c). 
10. De persoonsgegevens worden verwerkt in omstandigheden die door de commissie 
bij besluit ten behoeve van dit lid zijn vastgelegd. 
 
(11) "(1)Een persoon kan te allen tijde schriftelijk van een voor de verwerking 
verantwoordelijke eisen dat deze aan het einde van een naar de omstandigheden 
aangepaste periode ophoudt met of niet begint aan de verwerking of verwerking voor 
direct-marketingdoeleinden  van persoonsgegevens die op hem betrekking hebben. 
(2)Indien een rechtbank op verzoek van een persoon die volgens subsectie (1) een 
kennisgeving heeft gedaan tot de conclusie komt dat de desbetreffende voor de 
verwerking verantwoordelijke het heeft nagelaten gevolg te geven aan de 
kennisgeving, kan de rechtbank hem opdragen die stappen te ondernemen die de 
rechtbank passend acht om alsnog aan de kennisgeving gevolg te geven. 
(3) In deze sectie betekent “direct marketing” het mededelen (met welke middelen 
ook) van reclame- of marketingmateriaal dat direct op bepaalde personen is gericht.” 
 
(12) “(1)Op grond van de volgende bepalingen in deze sectie en in secties 8 en 9 heeft 
een persoon het recht -  
(d) indien de verwerking, met automatische middelen, van persoonsgegevens die op 
hem of haar betrekking hebben met het oog op de beoordeling van zaken die hem of 
haar betreffen, zoals prestaties op het werk, kredietwaardigheid, betrouwbaarheid of 
gedrag,  de enige basis vormt of waarschijnlijk  zal vormen voor beslissingen die hem 
of haar in belangrijke mate treffen, door de voor de verwerking verantwoordelijke in 
kennis te worden gesteld van de argumenten die aan het nemen van deze beslissingen 
ten grondslag liggen.”   
 
(13) "(1) Een persoon kan te allen tijde schriftelijk van een voor de verwerking 
verantwoordelijke eisen dat geen enkele beslissing door of namens de voor de 
verwerking verantwoordelijke die deze persoon in belangrijke mate treft, uitsluitend 
gebaseerd is op de verwerking, met automatische middelen, van persoonsgegevens die 
op hem of haar betrekking hebben met het oog op de beoordeling van zaken die hem 
of haar betreffen, zoals prestaties op het werk, kredietwaardigheid, betrouwbaarheid 
of gedrag.  
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(2) Indien in een geval waarin geen kennisgeving volgens subsectie (1) is gedaan, een 
beslissing die een persoon in belangrijke mate treft uitsluitend gebaseerd is op een 
verwerking als bedoeld in subsectie (1) - 
(a) dient de voor de verwerking verantwoordelijke zo spoedig mogelijk de persoon 
ervan in kennis te stellen dat de beslissing op die basis  is genomen;  en 
(b) heeft de persoon het recht, binnen 21 dagen gerekend vanaf de ontvangst van de 
kennisgeving van de voor de verwerking verantwoordelijke, van de voor de 
verwerking verantwoordelijke schriftelijk te eisen dat de beslissing wordt herzien dan 
wel een nieuwe beslissing op een andere basis wordt genomen. 
(3) De voor de verwerking verantwoordelijke dient binnen 21 dagen gerekend vanaf 
de ontvangst van een kennisgeving volgens subsectie (2)(b) ("de kennisgeving van de 
betrokkene”) de persoon schriftelijk in kennis te stellen van de stappen die hij wil 
nemen om aan de kennisgeving van de betrokkene gevolg te geven. 
(4) Een kennisgeving volgens subsectie (1) heeft geen effect met betrekking tot een 
vrijstellingsbesluit; en niets in subsectie (2) geldt voor een vrijstellingsbesluit. 
(5) In subsectie (4) betekent “vrijstellingsbesluit” een besluit - 
(a) ten aanzien waarvan de voorwaarde in subsectie (6) en de voorwaarden in 
subsectie (7) zijn vervuld; of 
(b) dat in alle andere omstandigheden wordt genomen die eventueel door de 
commissie bij besluit zijn voorgeschreven. 
(6) De voorwaarde in deze subsectie bestaat erin dat het besluit - 
(a) genomen is in het kader van maatregelen die genomen zijn  -  
(i) om na te gaan of met de betrokkene een overeenkomst moet worden gesloten; 
(ii) met het oog op het sluiten van een dergelijke overeenkomst; of 
(iii) tijdens de uitvoering van een dergelijke overeenkomst; of 
(b) wettelijk toegestaan of vereist is. 
(7) De voorwaarde in deze subsectie bestaat erin dat - 
(a) het besluit ertoe leidt dat aan een verzoek van de betrokkene gevolg wordt 
gegeven; of 
(b) maatregelen worden genomen om de rechtmatige belangen van de betrokkene te 
vrijwaren (bijvoorbeeld, door hem de mogelijkheid te bieden bezwaren aan te 
tekenen). 
(8) Indien een rechtbank op verzoek van een betrokkene tot de conclusie komt dat de 
persoon die een beslissing neemt ten aanzien van de betrokkene (de 
“verantwoordelijke persoon”) het bepaalde in subsectie (1) of (2)(b) niet is 
nagekomen, kan de rechtbank de verantwoordelijke persoon opdragen de beslissing te 
herzien of een nieuwe beslissing te nemen die niet uitsluitend op een verwerking als 
bedoeld in subsectie (1)is gebaseerd. 
(9) Een besluit van de rechtbank volgens subsectie (8) heeft geen invloed op de 
rechten van een andere persoon dan de betrokkene en de verantwoordelijke persoon. 
 
(14) "(1) De Functionaris voor gegevensbescherming heeft als plicht ervoor te zorgen 
dat de voor verwerking verantwoordelijken goede methoden hanteren en met name 
dient hij zijn taak volgens deze wet zo uit te oefenen dat de naleving van de eisen van 
deze wet door de voor verwerking verantwoordelijken wordt bevorderd. 
(2) De Functionaris voor gegevensbescherming zorgt ervoor dat over de werking van 
deze wet, over goede methoden en over andere zaken die volgens de wet onder zijn 
bevoegdheid vallen die informatie die volgens men noodzakelijk is aan het publiek 
bekend wordt gemaakt op een manier die hij geschikt acht en hij kan iedere persoon 
over deze aangelegenheden advies verlenen. 
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(3) Voorzover -  
(a) de commissie dit besluit -; of 
(b) de Functionaris het passend acht; 
kan de Functionaris na in de mate die hij voor noodzakelijk acht overleg te hebben 
gepleegd met beroepsorganisaties, betrokkenen of personen die de betrokkenen 
vertegenwoordigen, aan de personen die hij daarvoor geschikt acht, gedragscodes 
voor het hanteren van goede methoden doen toekomen. 
(4) De Functionaris dient eveneens - 
(a) voorzover hij het passend acht, beroepsorganisaties aan te moedigen om 
dergelijke gedragscodes op te stellen en onder hun leden te verspreiden; en 
(b) indien een beroepsorganisatie hem een gedragscode ter beoordeling voorlegt, de 
code te evalueren en, na in de mate die hij voor noodzakelijk acht overleg te hebben 
gevoerd met de betrokkenen of personen die de betrokkenen vertegenwoordigen, de 
beroepsorganisatie ervan in kennis te stellen of naar zijn oordeel de code het volgen 
van goede methoden bevordert.  
(5) In een besluit volgens subsectie (3) moeten de persoonsgegevens of verwerking 
worden omschreven waarop de gedragscode betrekking heeft, en kunnen de personen 
of categorieën van personen worden beschreven waarop de code betrekking heeft. 
(6) De Functionaris dient  op een manier die hij geschikt acht te zorgen voor de 
verspreiding van -  
(a) een besluit van de Gemeenschap als omschreven in lid 15 (2) van Deel II van 
“schedule” 1;  
(b)een besluit van de Europese Commissie, volgens de procedure als bedoeld in 
artikel 31 (2) van de gegevensbeschermingsrichtlijn, welk besluit genomen is in de zin 
van artikel 26 (3) of (4) van de richtlijn; en 
(c) andere informatie die volgens hem aan de voor verwerking verantwoordelijken 
m.b.t. de persoonsgegevens moet worden verstrekt, over de bescherming van de 
rechten en vrijheden van betrokkenen m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens in 
landen en gebiedsdelen buiten het Bailiwick. 
(7) De Functionaris kan, met instemming van de voor verwerking verantwoordelijke, 
een verwerking van persoonsgegevens evalueren om na te gaan of goede methoden 
zijn gehanteerd en dient de voor verwerking verantwoordelijke in kennis te stellen van 
de resultaten van deze beoordeling. 
(8) De Functionaris kan voor de prestaties die hij in het kader van dit Deel heeft 
verricht, die bedragen verlangen en die hij met instemming van de commissie heeft 
vastgesteld. 
(9)In deze sectie -  
betekent “goede methoden” de methoden die bij de verwerking van persoonsgegevens 
worden gehanteerd en door de Functionaris wenselijk worden geacht, rekening 
houdende met de belangen van de betrokkenen en anderen personen, en die de 
naleving van de regels van deze wet omvatten (maar niet daartoe beperkt zijn). 
omvat “beroepsorganisatie” elke organisatie die de voor verwerking 
verantwoordelijke vertegenwoordigt”. 
 
(15) "1) Een persoon die volgens een bepaling van deze wet, met uitzondering van lid 
11 van “schedule” 8, een strafbaar feit heeft gepleegd, kan- 
(a) in kortgeding een boete worden opgelegd die niet hoger is dan niveau 5 op de 
uniforme schaal; of 
(b) in een strafrechtelijke procedure tot een boete worden veroordeeld. 
(2) Een persoon die volgens lid 11 van “schedule” 8 een strafbaar feit heeft gepleegd 
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kan in kortgeding worden veroordeeld tot een boete die niet hoger is dan niveau 5 van 
de uniforme schaal. 
(3) Op grond van subsectie (4) kan de rechtbank door of voor welke een persoon 
schuldig is bevonden aan- 
(a) een strafbaar feit volgens sectie 21(1), 22(6), 55 of 56 ; 
(b) een strafbaar feit volgens sectie 21 (2) m.b.t. een verwerking die verifieerbaar is in 
de zin van sectie 22; of 
(c) een strafbaar feit volgens sectie 47 (1) m.b.t. een handhavingsbevel; 
opdragen dat elk document of ander materiaal dat in verband met de verwerking van 
persoonsgegevens is gebruikt en volgens de rechtbank te maken heeft met het plegen 
van het strafbaar feit, in beslag wordt genomen of wordt vernietigd of gewist. 
(4) De rechtbank zal geen bevel volgens subsectie (3)m.b.t. materiaal uitvaardigen 
wanneer een persoon (een andere dan de beschuldigde) als eigenaar aanspraak 
maakt op het materiaal of op andere wijze belangstelling ervoor toont en door de 
rechtbank gehoord wil worden, tenzij hij in de gelegenheid wordt gesteld aan te tonen 
waarom het bevel niet mag worden uitgevaardigd. 
 
(16) "(1)In deze sectie betekent "verifieerbare verwerking" en verwerking die aan 
een in een besluit van de commissie gedefinieerde beschrijving beantwoordt, waarbij 
met hoge waarschijnlijkheid ervan uit kan worden gegaan dat zij- 
(a) de betrokkenen ernstige schade of ernstig leed berokkent; of 
(b) op andere wijze aanzienlijk afbreuk doet aan de rechten en vrijheden van de 
betrokkenen. 
(2) Na ontvangst van kennisgeving van een voor de verwerking verantwoordelijke 
volgens sectie 18 of krachtens kennisgevingsregels die op grond van sectie 20 zijn 
opgesteld, dient de Functionaris na te gaan- 
(a) of de verwerking waarop de kennisgeving betrekking heeft een verifieerbare 
verwerking is; en 
(b) zo ja, of de verifieerbare verwerking waarschijnlijk in overeenstemming is met de 
bepalingen van de wet. 
(3) Op grond van subsectie (4) dient de Functionaris, binnen de periode van 28 dagen 
gerekend vanaf de dag waarop hij een kennisgeving m.b.t. de verifieerbare 
verwerking ontvangt, de voor verwerking verantwoordelijke in kennis ervan te stellen 
in welke mate de Functionaris van oordeel is dat de verwerking waarschijnlijk of 
waarschijnlijk niet aan de bepalingen van deze wet beantwoordt.  
(4) Voor het einde van de in subsectie (3) bedoelde periode kan de Functionaris, 
vanwege speciale omstandigheden, deze periode eenmaal verlengen, door de voor de 
verwerking verantwoordelijke in kennis te stellen van deze  verdere periode die niet 
langer mag zijn dan veertien dagen. 
(5)Geen enkele verifieerbare verwerking waarvan kennisgeving aan de Functionaris 
is gedaan, als aangegeven in subsectie (2), mag worden uitgevoerd, tenzij- 
(a) de periode van 28 dagen, gerekend vanaf de dag waarop de kennisgeving door de 
Functionaris is ontvangen (of, in een geval als aangegeven in subsectie (4), de 
volgens deze subsectie uitgebreide periode) is verstreken; of 
(b) de voor de verwerking verantwoordelijke voor het einde van deze periode (of de 
uitgebreide periode) van de Functionaris m.b.t. de verwerking een kennisgeving 
volgens subsectie (3) heeft ontvangen. 
(6) De voor de verwerking verantwoordelijke is strafbaar als hij tegen het bepaalde in 
subsectie (5) een inbreuk pleegt. 
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(7)De commissie kan bij besluit de subsecties (3), (4) en (5) wijzigen door het aantal 
daarin vastgelegde dagen te vervangen met een ander aantal dat zij in haar besluit 
definieert». 

(17) "(1) Een persoon die schade ondervindt omdat een voor de verwerking 
verantwoordelijke een van de bepalingen van deze wet niet naleeft, kan hiervoor bij 
de voor de verwerking verantwoordelijke schadevergoeding vragen. 
(2) Een persoon die leed wordt aangedaan omdat een voor de verwerking 
verantwoordelijke een van de bepalingen van deze wet niet naleeft, kan hiervoor bij 
de voor de verwerking verantwoordelijke schadevergoeding vragen indien - 
(a) de persoon vanwege de niet-naleving ook schade ondervindt; of 
(b) de inbreuk betrekking heeft op de verwerking van persoonsgegevens voor speciale 
doeleinden. 
(3) In een gerechtelijke procedure die op grond van deze sectie tegen een persoon 
wordt ingeleid, kan deze persoon als verdediging aanvoeren dat hij of zij zoveel 
zorgvuldigheid aan de dag heeft gelegd als naargelang van de omstandigheden 
mogelijk was, om aan de desbetreffende bepalingen te voldoen». 


