Welkom op de site van de functionaris voor gegevensbescherming
(Data Protection Officer, DPO)
Voor de Europese Rekenkamer gelden specifieke wettelijke verplichtingen betreffende de bescherming en
verwerking van persoonsgegevens. Deze verplichtingen zijn vastgesteld bij Verordening (EU) 2018/1725 van het
Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in
verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en
betreffende het vrije verkeer van die gegevens.
In Verordening (EU) 2018/1725 zijn niet alleen de wettelijke beginselen bepaald die van toepassing zijn op de
verwerking van persoonsgegevens door de Europese instellingen, maar wordt elke instelling en elk orgaan ook
verplicht om ten minste één persoon als functionaris voor gegevensbescherming (DPO) aan te wijzen.
De belangrijkste taak van de DPO is om op onafhankelijke wijze optreden om ervoor te zorgen dat de
verordening binnen de betrokken instelling wordt toegepast.
De DPO vervult de volgende taken:
-

-

-

de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens en de personeelsleden
en/of subcontractanten die de persoonsgegevens verwerken, informeren en adviseren over hun
verplichtingen en rechten op het gebied van gegevensbescherming;
toezien op naleving van de verordening gegevensbescherming en andere EU-rechtelijke
gegevensbeschermingsbepalingen;
toezien op naleving van het beleid van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker van de
persoonsgegevens met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, met inbegrip van de
toewijzing van verantwoordelijkheden;
bewustmaking en opleiding van het bij de verwerking van persoonsgegevens betrokken personeel;
audits verrichten of organiseren om na te gaan of de verplichtingen met betrekking tot
gegevensbescherming worden nagekomen;
ervoor zorgen dat personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt, in kennis worden gesteld van
hun rechten en plichten op grond van de verordening gegevensbescherming;
advies verstrekken met betrekking tot de noodzaak van een melding of mededeling inzake een inbreuk
in verband met persoonsgegevens wat betreft vertrouwelijkheid, integriteit en/of beschikbaarheid;
advies verstrekken wanneer een gegevensbeschermingseffectbeoordeling wordt verricht, toezien op de
uitvoering ervan en de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (European Data Protection
Supervisor, EDPS) raadplegen in geval van twijfels over de noodzaak van een
gegevensbeschermingseffectbeoordeling;
advies verstrekken met betrekking tot de noodzaak van voorafgaande raadpleging van de EDPS wanneer
de verwerking met een hoog risico voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen gepaard zou
gaan en de verwerkingsverantwoordelijke van mening is dat het niet mogelijk is dat risico te beperken
door middel van maatregelen die gelet op de beschikbare technologie en uitvoeringskosten redelijk zijn;
ingaan op verzoeken van de EDPS;
erop toezien dat de verwerkingen geen afbreuk doen aan de rechten en vrijheden van de personen van
wie persoonsgegevens worden verwerkt.

De functionaris voor gegevensbescherming houdt ook een register bij van alle verwerkingen van
persoonsgegevens door de Europese Rekenkamer. Het register, dat informatie moet bevatten over het doel van
de verwerkingen en de voorwaarden waaronder deze plaatsvinden, is toegankelijk voor alle belangstellenden.
De DPO kan praktische aanbevelingen doen om de gegevensbescherming bij de ERK te verbeteren, en de
Rekenkamer en haar verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers adviseren over gegevensbescherming.
De DPO kan door het personeelscomité, verwerkingsverantwoordelijken, verwerkers en elke natuurlijke
persoon worden geraadpleegd over elke aangelegenheid betreffende de uitlegging of de toepassing van de
verordening, zonder de officiële weg te volgen.
De DPO kan, op eigen initiatief of op verzoek van de verwerkingsverantwoordelijke of van de persoon die de
persoonsgegevens behandelt, van het betrokken personeelscomité of van elke natuurlijke persoon, onderzoek
uitvoeren naar zaken en gebeurtenissen die rechtstreeks verband houden met zijn taken en waarvan hij kennis
heeft gekregen, en verslag uitbrengen aan de persoon die om het onderzoek verzocht heeft, dan wel aan de
verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker.
Niemand mag nadeel ondervinden van het feit dat hij contact heeft opgenomen met de DPO over een
vermeende inbreuk op de verordening.
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