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RECTIFICATIES

Rectificatie van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april
2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn
95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming)
1.

(Publicatieblad van de Europese Unie L 119 van 4 mei 2016)
Bladzijde 1, overweging 2, tweede zin:

in plaats van:

„Deze verordening beoogt bij te dragen aan de totstandkoming van een ruimte van vrijheid,
veiligheid en recht en van een economische unie, alsook tot economische en sociale vooruitgang,
de versterking en de convergentie van de economieën binnen de interne markt en het welzijn van
natuurlijke personen.”,

lezen:

„Deze verordening beoogt bij te dragen aan de totstandkoming van een ruimte van vrijheid,
veiligheid en recht en van een economische unie, alsook aan economische en sociale vooruitgang,
aan de versterking en de convergentie van de economieën binnen de interne markt en aan het
welzijn van natuurlijke personen.”.

2.

Bladzijde 2, overweging 8:

in plaats van:

„Voor zover deze verordening bepaalt dat de regels die zij bevat door lidstatelijk recht kunnen
worden gespecificeerd of beperkt, kunnen de lidstaten indien nodig elementen van deze
verordening in hun recht opnemen om de samenhang te garanderen en om de nationale
bepalingen begrijpbaar te maken voor degenen op wie zij van toepassing zijn.”,

lezen:

„Voor zover deze verordening bepaalt dat de regels die zij bevat door lidstatelijk recht kunnen
worden gespecificeerd of beperkt, kunnen de lidstaten indien nodig elementen van deze
verordening in hun recht opnemen om de samenhang te garanderen en om de nationale
bepalingen begrijpelijk te maken voor degenen op wie zij van toepassing zijn.”.

3.

Bladzijde 4, overweging 19, eerste zin:

in plaats van:

„De bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens
door bevoegde autoriteiten met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing of de
vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, met inbegrip van de
bescherming tegen en de voorkoming van gevaren voor de openbare veiligheid, en het vrije
verkeer van die gegevens wordt geregeld in een specifiek rechtshandeling van de Unie.”,

lezen:

„De bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens
door bevoegde autoriteiten met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing of de
vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, met inbegrip van de
bescherming tegen en de voorkoming van gevaren voor de openbare veiligheid, en het vrije
verkeer van die gegevens wordt geregeld in een specifieke rechtshandeling van de Unie.”.

4.

Bladzijde 4, overweging 19, derde zin:

in plaats van:

„Overeenkomstig deze verordening door overheidsinstanties verwerkte persoonsgegevens die voor
die doeleinden worden gebruikt, moeten vallen onder een meer specifieke rechtshandeling van de
Unie, namelijk Richtlijn (EU) 2016/680 van het Europees Parlement en de Raad (1).
_____________
(1) Richtlijn (EU) 2016/680 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende
de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens
door bevoegde autoriteiten met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de
vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, en betreffende het vrije
verkeer van die gegevens en tot intrekking van Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad (zie
bladzijde 89 van dit Publicatieblad).”,
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lezen:

5.
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„Persoonsgegevens die door overheidsinstanties in het kader van deze verordening worden
verwerkt moeten echter, wanneer ze voor die doeleinden worden gebruikt, vallen onder een meer
specifieke rechtshandeling van de Unie, namelijk Richtlijn (EU) 2016/680 van het Europees
Parlement en de Raad (1).
_____________
(1) Richtlijn (EU) 2016/680 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende
de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens
door bevoegde autoriteiten met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de
vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, en betreffende het vrije
verkeer van die gegevens en tot intrekking van Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad (zie
bladzijde 89 van dit Publicatieblad).”.

Bladzijde 7-8, overweging 40, eerste zin:

in plaats van:

„Voor rechtmatige verwerking van persoonsgegevens is de toestemming van de betrokkene vereist
of een andere gerechtvaardigde grondslag waarin de wet voorziet, hetzij in deze verordening, hetzij
in andere Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepalingen als bedoeld in deze verordening, of ook
dat de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke verplichting die op de verwerkings
verantwoordelijke rust of om een overeenkomst uit te voeren waarbij de betrokkene partij is of om
op verzoek van de betrokkene voorafgaand aan het aangaan van een overeenkomst maatregelen te
nemen.”,

lezen:

„Voor rechtmatige verwerking van persoonsgegevens is de toestemming van de betrokkene vereist
of een andere gerechtvaardigde grondslag waarin de wet voorziet, hetzij in deze verordening, hetzij
in andere Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepalingen als bedoeld in deze verordening, of ook
dat de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de
verwerkingsverantwoordelijke rust of om een overeenkomst uit te voeren waarbij de betrokkene
partij is of om op verzoek van de betrokkene voorafgaand aan het aangaan van een overeenkomst
maatregelen te nemen.”.

6.

Bladzijde 9, overweging 47, vijfde zin:

in plaats van:

„Aangezien het aan de wetgever staat om de rechtsgrond voor persoonsgegevensverwerking door
overheidsinstanties te creëren, mag die rechtsgrond niet van toepassing zijn op de verwerking
door overheidsinstanties in het kader van de uitvoering van hun taken.”,

lezen:

„Aangezien het aan de wetgever is om de rechtsgrond voor persoonsgegevensverwerking door
overheidsinstanties te creëren, mag die rechtsgrond niet van toepassing zijn op de verwerking
door overheidsinstanties in het kader van de uitvoering van hun taken.”.

7.

Bladzijde 10, overweging 50, laatste zin:

in plaats van:

„De doorgifte in het gerechtvaardigde belang van de verwerkingsverantwoordelijke of de verdere
verwerking van persoonsgegevens moeten evenwel worden verboden wanneer de verwerking niet
verenigbaar is met een wettelijke, beroepsmatige of anderszins bindende geheimhoudingsplicht.”,

lezen:

„Dergelijke doorgifte in het gerechtvaardigde belang van de verwerkingsverantwoordelijke of de
verdere verwerking van persoonsgegevens moet evenwel worden verboden wanneer de
verwerking niet verenigbaar is met een wettelijke, beroepsmatige of anderszins bindende
geheimhoudingsplicht.”.

8.

Bladzijde 11, overweging 59, derde zin:

in plaats van:

„De verwerkingsverantwoordelijke dient te worden verplicht onverwijld en ten laatste binnen een
maand op een verzoek van de betrokkene te reageren, en om de redenen op te geven voor een
eventuele voorgenomen weigering om aan dergelijke verzoeken gehoor te geven.”,
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„De verwerkingsverantwoordelijke dient te worden verplicht om onverwijld en uiterlijk binnen één
maand op een verzoek van de betrokkene te reageren, en om de redenen op te geven voor een
eventuele voorgenomen weigering om aan dergelijke verzoeken gehoor te geven.”.

Bladzijde 12, overweging 60, eerste zin:

in plaats van:

„Overeenkomstig de beginselen van behoorlijke en transparante verwerking moet de betrokkene op
de hoogte worden gesteld van het feit dat er verwerking plaatsvindt en van de doeleinden daarvan.”,

lezen:

„Overeenkomstig de beginselen van behoorlijke en transparante verwerking moet de betrokkene op
de hoogte worden gesteld van het feit dat de verwerking plaatsvindt en van de doeleinden daarvan.”.

10.

Bladzijde 12, overweging 60, vijfde zin:

in plaats van:

„Die informatie kan met behulp van gestandaardiseerde icoontjes worden verstrekt, teneinde op
goed zichtbare, begrijpelijke en duidelijk leesbare wijze de zin van de voorgenomen verwerking
weer te geven.”,

lezen:

„Die informatie kan met behulp van gestandaardiseerde icoontjes worden verstrekt, teneinde op
goed zichtbare, begrijpelijke en duidelijk leesbare wijze een zinvol overzicht van de voorgenomen
verwerking weer te geven.”.

11.

Bladzijde 12, overweging 65, eerste zin:

in plaats van:

„Een betrokkene moet het recht hebben om hem betreffende persoonsgegevens te laten rectificeren
en dient te beschikken over een „recht op vergetelheid” wanneer de bewaring van dergelijke
gegevens inbreuk maakt op deze verordening die of op Unierecht of het lidstatelijk recht dat op de
verwerkingsverantwoordelijke van toepassing is.”,

lezen:

„Een betrokkene moet het recht hebben om hem betreffende persoonsgegevens te laten rectificeren
en dient te beschikken over een „recht op vergetelheid” wanneer de bewaring van dergelijke
gegevens inbreuk maakt op deze verordening die of op Unierecht of het lidstatelijke recht dat op
de verwerkingsverantwoordelijke van toepassing is.”.

12.

Bladzijde 13, overweging 68, vierde zin:

in plaats van:

„Dit recht mag niet gelden wanneer de verwerking op basis van een andere rechtsgrond dan een
toestemming of een overeenkomst geschiedt.”,

lezen:

„Dit recht mag niet gelden wanneer de verwerking op basis van een andere rechtsgrond dan
toestemming of overeenkomst geschiedt.”.

13.

Bladzijde 13, overweging 68, tiende zin:

in plaats van:

„Voor zover dit technisch haalbaar is, moet de betrokkene het recht hebben te verkrijgen dat de
gegevens direct van de ene naar de andere verwerkingsverantwoordelijke worden doorgezonden.”,

lezen:

„Voor zover dit technisch haalbaar is, moet de betrokkene het recht hebben om de
persoonsgegevens direct van de ene naar de andere verwerkingsverantwoordelijke te laten
doorzenden.”.
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Bladzijde 14, overweging 71, zevende zin:

in plaats van:

„Geautomatiseerde besluitvorming en profilering gebaseerd op bijzondere categorieën van
persoonsgegevens mogen uitsluitend op specifieke voorwaarden worden toegestaan.”,

lezen:

„Geautomatiseerde besluitvorming en profilering gebaseerd op bijzondere categorieën van
persoonsgegevens mogen uitsluitend onder specifieke voorwaarden worden toegestaan.”.

15.

Bladzijde 15, overweging 75, eerste zin:

in plaats van:

„Het qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico van natuurlijke personen kan
voortvloeien uit persoonsgegevensverwerking die kan resulteren in ernstige lichamelijke, materiële
of immateriële schade, met name: …”,

lezen:

„Het qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico voor de rechten en vrijheden van
natuurlijke personen kan voortvloeien uit persoonsgegevensverwerking die kan resulteren in
lichamelijke, materiële of immateriële schade, met name: …”.

16.

Bladzijde 15, overweging 80, eerste zin:

in plaats van:

„Wanneer een niet in de Unie gevestigde verwerkingsverantwoordelijke of verwerker
persoonsgegevens van betrokkenen die zich in de Unie bevinden, verwerkt, en de verwerking
verband houdt met de aanbieding van goederen of diensten — ongeacht of een betaling door de
betrokkenen is vereist — aan die zich in de Unie bevindende betrokkenen of met het controleren
van hun gedrag in de Unie, dient de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker een
vertegenwoordiger aan te wijzen, tenzij de verwerking incidenteel is, niet de grootschalige
verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens, of de verwerking van
persoonsgegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten inhoudt en gelet
op de aard, de context, de omvang en de verwerkingsdoeleinden waarschijnlijk geen risico
oplevert voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, of tenzij de verwerkingsverant
woordelijke een overheidsinstantie of -orgaan is.”,

lezen:

„Wanneer een niet in de Unie gevestigde verwerkingsverantwoordelijke of verwerker
persoonsgegevens van betrokkenen die zich in de Unie bevinden, verwerkt, en de verwerking
verband houdt met de aanbieding van goederen of diensten — ongeacht of een betaling door de
betrokkenen is vereist — aan die betrokkenen in de Unie of met het controleren van hun gedrag in
de Unie, dient de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker een vertegenwoordiger aan te
wijzen, tenzij de verwerking incidenteel is, niet de grootschalige verwerking van bijzondere
categorieën van persoonsgegevens of van persoonsgegevens betreffende strafrechtelijke
veroordelingen en strafbare feiten inhoudt en, gelet op de aard, de context, de omvang en de
verwerkingsdoeleinden, waarschijnlijk geen risico oplevert voor de rechten en vrijheden van
natuurlijke personen, of tenzij de verwerkingsverantwoordelijke een overheidsinstantie of -orgaan is.”.

17.

Bladzijde 16, overweging 84, eerste zin:

in plaats van:

„… personen, dient de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker verantwoordelijk te zijn …”,

lezen:

„… personen, dient de verwerkingsverantwoordelijke verantwoordelijk te zijn…”.

18.

Bladzijde 18, overweging 94, tweede zin:

in plaats van:

„Een dermate hoog risico doet zich wellicht voor bij bepaalde soorten persoonsgegevensverwerking
en de omvang en frequentie van de verwerking, hetgeen kan leiden tot schade of aantasting van de
rechten en vrijheden van natuurlijke personen.”,

lezen:

19.
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„Een dergelijk hoog risico zal waarschijnlijk voortkomen uit bepaalde soorten verwerkingen en de
omvang en frequentie van de verwerkingen, hetgeen ook kan leiden tot schade of aantasting van de
rechten en vrijheden van natuurlijke personen.”.

Bladzijde 22, overweging 115, vierde zin:

in plaats van:

„Doorgiften mogen alleen kunnen plaatsvinden wanneer is voldaan aan de voorwaarden die in deze
verordening worden gesteld aan doorgifte aan derde landen.”,

lezen:

„Doorgiften mogen alleen worden toegestaan wanneer is voldaan aan de voorwaarden die in deze
verordening worden gesteld aan doorgifte aan derde landen.”.

20.

Bladzijde 22, overweging 116, eerste zin:

in plaats van:

„Bij grensoverschrijdend verkeer van persoonsgegevens naar landen buiten de Unie kan het voor
natuurlijke personen moeilijker worden hun gegevensbeschermingsrechten uit te oefenen, met
name teneinde zich te beschermen tegen onrechtmatig gebruik of onrechtmatige openbaarmaking
van die informatie.”,

lezen:

„Grensoverschrijdend verkeer van persoonsgegevens naar landen buiten de Unie kan het risico
vergroten dat natuurlijke personen hun gegevensbeschermingsrechten niet kunnen uitoefenen,
met name teneinde zich te beschermen tegen onrechtmatig gebruik of onrechtmatige
openbaarmaking van die informatie.”.

21.

Bladzijde 25-26, overweging 141, eerste zin:

in plaats van:

„Iedere betrokkene dient het recht te hebben om een klacht in te dienen bij één enkele
toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar hij gewoonlijk verblijft, (…)”,

lezen:

„Iedere betrokkene dient het recht te hebben om een klacht in te dienen bij een enkele
toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar hij gewoonlijk verblijft, (…)”.

22.

Bladzijde 29, overweging 156, derde zin:

in plaats van:

„…, op voorwaarde dat passende waarborgen bestaan,zoals de pseudonimisering van de
persoonsgegevens.”,

lezen:

„…, op voorwaarde dat passende waarborgen bestaan, zoals de pseudonimisering van de
persoonsgegevens.”.

23.

Bladzijde 32, artikel 2, lid 1:

in plaats van:

„1.
Deze verordening is van toepassing op de geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde
verwerking, alsmede op de verwerking van persoonsgegevens die in een bestand zijn opgenomen
of die bestemd zijn om daarin te worden opgenomen.”,

lezen:

„1.
Deze verordening is van toepassing op de geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking
van persoonsgegevens, alsmede op de verwerking van persoonsgegevens die in een bestand zijn
opgenomen of die bestemd zijn om daarin te worden opgenomen.”.

24.
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Bladzijde 33, artikel 4, onder 8):

in plaats van:

„8)
„verwerker”: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of
een ander orgaan die/ dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens
verwerkt;”,

lezen:

„8)
„verwerker”: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of
een ander orgaan die/dat namens de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt;”.

25.

Bladzijde 38, artikel 9, lid 2, onder f):

in plaats van:

„f) de verwerking is noodzakelijk voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een
rechtsvordering of wanneer gerechten handelen in het kader van hun rechtsprekende taken;”,

lezen:

„f) de verwerking is noodzakelijk voor de instelling, uitoefening of verdediging van een
rechtsvordering of wanneer gerechten handelen in het kader van hun rechtsprekende taken;”.

26.

Bladzijde 40, artikel 12, lid 3, eerste zin:

in plaats van:

„3.
De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene onverwijld en in ieder geval
binnen een maand na ontvangst van het verzoek krachtens de artikelen 15 tot en met 22
informatie over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven.”,

lezen:

„3.
De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene onverwijld en in ieder geval
binnen één maand na ontvangst van het verzoek krachtens de artikelen 15 tot en met 22
informatie over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven.”.

27.

Bladzijde 40, artikel 12, lid 3, derde zin:

in plaats van:

„De verwerkingsverantwoordelijke stelt de betrokkene binnen één maand na ontvangst van het
verzoek in kennis van een dergelijke verlenging.”,

lezen:

„De verwerkingsverantwoordelijke stelt de betrokkene binnen één maand na ontvangst van het
verzoek in kennis van een dergelijke verlenging, met vermelding van de redenen voor de
vertraging.”.

28.

Bladzijde 40, artikel 12, lid 4:

in plaats van:

„4.
Wanneer de verwerkingsverantwoordelijke geen gevolg geeft aan het verzoek van de
betrokkene, deelt hij deze laatste onverwijld en uiterlijk binnen een maand na ontvangst van het
verzoek mee waarom het verzoek zonder gevolg is gebleven, en informeert hij hem over de
mogelijkheid om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit en beroep bij de
rechter in te stellen.”,

lezen:

„4.
Wanneer de verwerkingsverantwoordelijke geen gevolg geeft aan het verzoek van de
betrokkene, deelt hij deze laatste onverwijld en uiterlijk binnen één maand na ontvangst van het
verzoek mee waarom het verzoek zonder gevolg is gebleven, en informeert hij hem over de
mogelijkheid om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit en beroep bij de
rechter in te stellen.”.

29.

Bladzijde 42, artikel 14, lid 5, onder d):

in plaats van:

„d) de persoonsgegevens vertrouwelijk moeten blijven uit hoofde van een beroepsgeheim in het
kader van Unierecht of lidstatelijke recht, waaronder een wettelijke geheimhoudingsplicht.”,

lezen:

30.
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„d) de persoonsgegevens vertrouwelijk moeten blijven uit hoofde van een beroepsgeheim in het
kader van Unierecht of lidstatelijk recht, waaronder een wettelijke geheimhoudingsplicht.”.

Bladzijde 44, artikel 17, lid 3, onder b):

in plaats van:

„b) voor het nakomen van een in een het Unierecht of het lidstatelijke recht neergelegde wettelijke
verwerkingsverplichting …”,

lezen:

„b) voor het nakomen van een in het Unierecht of het lidstatelijke recht neergelegde wettelijke
verwerkingsverplichting …”.

31.

Bladzijde 46, artikel 23, lid 1:

in plaats van:

„1.
De reikwijdte van de verplichtingen en rechten als bedoeld in de artikelen 12 tot en met 22
en artikel 34, alsmede in artikel 5 kan, voor zover de bepalingen van die artikelen overeenstemmen
met de rechten en verplichtingen als bedoeld in de artikelen 12 tot en met 20, worden beperkt door
middel van Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepalingen die op de verwerkingsverant
woordelijke of de verwerker van toepassing zijn, …”,

lezen:

„1.
De reikwijdte van de verplichtingen en rechten als bedoeld in de artikelen 12 tot en met 22
en artikel 34, alsmede artikel 5 voor zover de bepalingen van dat artikel overeenkomen met de
rechten en verplichtingen als bedoeld in de artikelen 12 tot en met 22, kan door middel van een
Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke wetgevingsmaatregel die op de verwerkingsverantwoordelijke
of de verwerker van toepassing is worden beperkt, …”.

32.

Bladzijde 47, artikel 23, lid 2, aanhef:

in plaats van:

„2.
De in lid 1 bedoelde wettelijke maatregelen bevatten met name specifieke bepalingen met
betrekking tot, in voorkomend geval, ten minste:”,

lezen:

„2.
De in lid 1 bedoelde wetgevingsmaatregel bevat met name specifieke bepalingen met
betrekking tot, in voorkomend geval, ten minste:”.

33.

Bladzijde 48, artikel 26, lid 3:

in plaats van:

„3.
Ongeacht de voorwaarden van de in lid 1 bedoelde regeling, kan de betrokkene zijn rechten
uit hoofde van deze verordening met betrekking tot en jegens iedere verwerkingsverantwoordelijke
uitoefenen.”,

lezen:

„3.
Ongeacht de voorwaarden van de in lid 1 bedoelde regeling, kan de betrokkene zijn rechten
uit hoofde van deze verordening met betrekking tot en jegens ieder van de verwerkingsverantwoor
delijken uitoefenen.”.

34.

Bladzijde 51, artikel 30, lid 2, eerste zin:

in plaats van:

„2.
De verwerker, en, in voorkomend geval, de vertegenwoordiger van de verwerker houdt een
register van alle categorieën van verwerkingsactiviteiten die zij ten behoeve van een verwerkingsver
antwoordelijke hebben verricht.”,

lezen:

„2.
De verwerker, en, in voorkomend geval, de vertegenwoordiger van de verwerker houden een
register bij van alle categorieën van verwerkingsactiviteiten die zij ten behoeve van een verwerkings
verantwoordelijke hebben verricht.”.

35.
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Bladzijde 55, artikel 36, lid 4:

in plaats van:

„4.
De lidstaten raadplegen de toezichthoudende autoriteit bij het opstellen van een voorstel
voor een door een nationaal parlement vast te stellen wetgevingsmaatregel, of een daarop
gebaseerde regelgevingsmaatregel in verband met verwerking.”,

lezen:

„4.
De lidstaten raadplegen de toezichthoudende autoriteit bij het opstellen van een voorstel
voor een door een nationaal parlement vast te stellen wetgevingsmaatregel, of een daarop
gebaseerde regelgevingsmaatregel die betrekking heeft op verwerking.”.

36.

Bladzijde 55, artikel 37, lid 1, onder c):

in plaats van:

„c) de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker hoofdzakelijk is belast met grootschalige
verwerking van bijzondere categorieën van gegevens uit hoofde van artikel 9 en van
persoonsgegevens met betrekking tot strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten als
bedoeld in artikel 10.”,

lezen:

„c) de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker hoofdzakelijk is belast met grootschalige
verwerking van bijzondere categorieën van gegevens uit hoofde van artikel 9 of van
persoonsgegevens met betrekking tot strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten als
bedoeld in artikel 10.”.

37.

Bladzijde 56, artikel 38, lid 5:

in plaats van:

„5.
De functionaris voor gegevensbescherming is met betrekking tot de uitvoering van zijn taken
overeenkomstig het Unierecht of het lidstatelijk recht tot geheimhouding of vertrouwelijkheid
gehouden.”,

lezen:

„5.
De functionaris voor gegevensbescherming is met betrekking tot de uitvoering van zijn taken
overeenkomstig het Unierecht of het lidstatelijke recht tot geheimhouding of vertrouwelijkheid
gehouden.”.

38.

Bladzijde 59, artikel 43, lid 1, tweede zin:

in plaats van:

„De lidstaten zorgen ervoor dat die certificeringsorganen worden geaccrediteerd door één van de
volgende instanties:”,

lezen:

„De lidstaten zorgen ervoor dat die certificeringsorganen worden geaccrediteerd door één of beide
van de volgende instanties:”.

39.

Bladzijde 60, artikel 43, lid 2, onder e):

in plaats van:

„e) ten genoegen van de bevoegde toezichthoudende autoriteit, aantoont dat hun taken en plichten
niet tot een belangenconflict leiden.”,

lezen:

„e) ten genoegen van de bevoegde toezichthoudende autoriteit, aantonen dat hun taken en plichten
niet tot een belangenconflict leiden.”.

40.

Bladzijde 63, artikel 47, lid 2, onder f):

in plaats van:

„f) …, indien hij bewijst dat dat lid niet verantwoordelijk is voor het schadebrengende feit;”,

lezen:

„f) …, indien hij bewijst dat dat lid niet verantwoordelijk is voor het schadeveroorzakende feit;”.

41.

Publicatieblad van de Europese Unie

NL

4.3.2021

L 74/43

Bladzijde 64, artikel 49, lid 1, onder a):

in plaats van:

„a) de betrokkene heeft uitdrukkelijk met de voorgestelde doorgifte ingestemd, na te zijn ingelicht
over de risico’s die dergelijke doorgiften voor hem kunnen inhouden bij ontstentenis van een
adequaatheidsbesluit en van passende waarborgen;”,

lezen:

„a) de betrokkene heeft uitdrukkelijk toestemming gegeven voor de voorgestelde doorgifte, na te
zijn ingelicht over de risico’s die dergelijke doorgiften voor hem kunnen inhouden bij
ontstentenis van een adequaatheidsbesluit en van passende waarborgen;”.

42.

Bladzijde 64, artikel 49, lid 1, onder g):

in plaats van:

„g) de doorgifte is verricht vanuit een register dat volgens het Unierecht of lidstatelijk recht is
bedoeld om het publiek voor te lichten en dat door eenieder dan wel door iedere persoon die
zich op een gerechtvaardigd belang kan beroepen, …”,

lezen:

„g) de doorgifte is verricht vanuit een register dat volgens het Unierecht of lidstatelijk recht is
bedoeld om het publiek voor te lichten en dat door het brede publiek dan wel door iedere
persoon die zich op een gerechtvaardigd belang kan beroepen, …”.

43.

Bladzijde 64, artikel 49, lid 1, tweede alinea, eerste en tweede zin:

in plaats van:

„Wanneer een doorgifte niet op een bepaling van de artikelen 45 of 46, met inbegrip van de
bepalingen inzake bindende bedrijfsvoorschriften, kon worden gegrond en geen van de
afwijkingen voor een specifieke situatie als bedoeld in de eerste alinea van dit lid van toepassing
zijn, mag de doorgifte aan een derde land of aan een internationale organisatie alleen plaatsvinden
indien de doorgifte niet repetitief is, een beperkt aantal betrokkenen betreft, noodzakelijk is voor
dwingende gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke die niet ondergeschikt
zijn aan de belangen of rechten en vrijheden van de betrokkene, en de verwerkingsverant
woordelijke alle omstandigheden in verband met de gegevensdoorgifte heeft beoordeeld en op
basis van die beoordeling passende waarborgen voor de bescherming van persoonsgegevens heeft
geboden. De verwerkingsverantwoordelijke informeert de toezichthouder over de doorgifte.”,

lezen:

„Wanneer een doorgifte niet op een bepaling van de artikelen 45 of 46, met inbegrip van de
bepalingen inzake bindende bedrijfsvoorschriften, kan worden gegrond en geen van de
afwijkingen voor een specifieke situatie als bedoeld in de eerste alinea van dit lid van toepassing
zijn, mag de doorgifte aan een derde land of aan een internationale organisatie alleen plaatsvinden
indien de doorgifte niet repetitief is, een beperkt aantal betrokkenen betreft, noodzakelijk is voor
dwingende gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke die niet ondergeschikt
zijn aan de belangen of rechten en vrijheden van de betrokkene, en de verwerkingsverant
woordelijke alle omstandigheden in verband met de gegevensdoorgifte heeft beoordeeld en op
basis van die beoordeling passende waarborgen voor de bescherming van persoonsgegevens heeft
geboden. De verwerkingsverantwoordelijke informeert de toezichthoudende autoriteit over de
doorgifte.”.

44.

Bladzijde 65, artikel 49, lid 4:

in plaats van:

„4.
Het in lid 1, eerste alinea, onder d), bedoelde openbaar belang moet zijn erkend bij een
Unierechtelijke of nationaalrechtelijke bepaling die op de verwerkingsverantwoordelijke van
toepassing is.”,

lezen:

„4.
Het in lid 1, eerste alinea, onder d), bedoelde algemeen belang moet zijn erkend bij een
Unierechtelijke of nationaalrechtelijke bepaling die op de verwerkingsverantwoordelijke van
toepassing is.”.

45.
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Bladzijde 65, artikel 49, lid 5, eerste zin:

in plaats van:

„5.
Bij ontstentenis van een adequaatheidsbesluit kunnen in Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke
bepalingen of bepalingen om gewichtige redenen van openbaar belang uitdrukkelijk grenzen
worden gesteld aan de doorgifte van specifieke categorieën van persoonsgegevens aan een derde
land of een internationale organisatie.”,

lezen:

„5.
Bij ontstentenis van een adequaatheidsbesluit kunnen in Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke
bepalingen of bepalingen om gewichtige redenen van algemeen belang uitdrukkelijk grenzen
worden gesteld aan de doorgifte van specifieke categorieën van persoonsgegevens aan een derde
land of een internationale organisatie.”.

46.

Bladzijde 66, artikel 52, lid 6:

in plaats van:

„6.
Elke lidstaat zorgt ervoor dat op elke toezichthoudende autoriteit financieel toezicht wordt
uitgeoefend zonder dat daarbij de onafhankelijkheid van de toezichthoudende autoriteit in het
gedrang komt en dat het een afzonderlijke, publieke jaarbegroting heeft, die een onderdeel kan zijn
van de algehele staats- of nationale begroting.”,

lezen:

„6.
Elke lidstaat zorgt ervoor dat op elke toezichthoudende autoriteit financieel toezicht wordt
uitgeoefend waarbij de onafhankelijkheid van de toezichthoudende autoriteit niet in het gedrang
komt en dat zij een afzonderlijke, publieke jaarbegroting heeft, die een onderdeel kan zijn van de
algehele staats- of nationale begroting.”.

47.

Bladzijde 69, artikel 58, lid 2, eerste zin:

in plaats van:

„2.

Elk toezichthoudende autoriteit …”,

lezen:

„2.

Elke toezichthoudende autoriteit …”.

48.

Bladzijde 75, artikel 65, lid 6, derde zin:

in plaats van:

„Het definitieve besluit van de betrokken toezichthoudende autoriteiten wordt vastgesteld
overeenkomstig artikel 60a, leden 7, 8 en 9.”,

lezen:

„Het definitieve besluit van de betrokken toezichthoudende autoriteiten wordt vastgesteld
overeenkomstig artikel 60, leden 7, 8 en 9.”.

49.

Bladzijde 80, artikel 77, titel:

in plaats van:

„Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit”,

lezen:

„Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit”.

50.

Bladzijde 81, artikel 80, lid 1:

in plaats van:

„1.
De betrokkene heeft het recht een orgaan, organisatie of vereniging zonder winstoogmerk
dat of die op geldige wijze volgens het recht van een lidstaat is opgericht, waarvan de statutaire
doelstellingen het openbare belang dienen en dat of die actief is op het gebied van de bescherming
van de rechten en vrijheden van de betrokkene in verband met de bescherming van diens
persoonsgegevens, …”,

4.3.2021

lezen:

51.
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„1.
De betrokkene heeft het recht een orgaan, organisatie of vereniging zonder winstoogmerk
dat of die op geldige wijze volgens het recht van een lidstaat is opgericht, waarvan de statutaire
doelstellingen het algemeen belang dienen en dat of die actief is op het gebied van de bescherming
van de rechten en vrijheden van de betrokkene in verband met de bescherming van diens
persoonsgegevens, …”.

Bladzijde 82, artikel 83, lid 4, aanhef:

in plaats van:

„4.
Inbreuken op onderstaande bepalingen zijn overeenkomstig lid 2 onderworpen aan
administratieve geldboeten tot 10 000 000 EUR of, voor een onderneming, tot 2 % van de totale
wereldwijde jaaromzet in het voorgaande boekjaar, indien dit cijfer hoger is:”,

lezen:

„4.
Inbreuken op onderstaande bepalingen zijn overeenkomstig lid 2 onderworpen aan
administratieve geldboeten tot 10 000 000 EUR of, voor een onderneming, tot 2 % van de totale
wereldwijde jaaromzet in het voorgaande boekjaar, indien dit een hoger bedrag vertegenwoordigt:”.

52.

Bladzijde 83, artikel 83, lid 5, aanhef:

in plaats van:

„5.
Inbreuken op onderstaande bepalingen zijn overeenkomstig lid 2 onderworpen aan
administratieve geldboeten tot 20 000 000 EUR of, voor een onderneming, tot 4 % van de totale
wereldwijde jaaromzet in het voorgaande boekjaar, indien dit cijfer hoger is:”,

lezen:

„5.
Inbreuken op onderstaande bepalingen zijn overeenkomstig lid 2 onderworpen aan
administratieve geldboeten tot 20 000 000 EUR of, voor een onderneming, tot 4 % van de totale
wereldwijde jaaromzet in het voorgaande boekjaar, indien dit een hoger bedrag vertegenwoordigt:”.

53.

Bladzijde 83, artikel 83, lid 6:

in plaats van:

„6.
Niet-naleving van een bevel van de toezichthoudende autoriteit als bedoeld in artikel 58,
lid 2, is overeenkomstig lid 2 van dit artikel onderworpen aan administratieve geldboeten tot
20 000 000 EUR of, voor een onderneming, tot 4 % van de totale wereldwijde jaaromzet in het
voorgaande boekjaar, indien dit cijfer hoger is.”,

lezen:

„6.
Niet-naleving van een bevel van de toezichthoudende autoriteit als bedoeld in artikel 58,
lid 2, is overeenkomstig lid 2 van dit artikel onderworpen aan administratieve geldboeten tot
20 000 000 EUR of, voor een onderneming, tot 4 % van de totale wereldwijde jaaromzet in het
voorgaande boekjaar, indien dit een hoger bedrag vertegenwoordigt.”.

