Europees Comité voor gegevensbescherming

Wie zijn wij?
Met de inwerkingtreding op 25 mei 2018 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
is het Europees Comité voor gegevensbescherming (European Data Protection Board, hierna: EDPB),
gevestigd te Brussel, met zijn werkzaamheden begonnen. De EDPB is een onafhankelijk Europees
orgaan met rechtspersoonlijkheid dat bijdraagt aan de consistente toepassing van de regels voor
gegevensbescherming in de hele Europese Unie (EU). Ook bevordert de EDPB de samenwerking
tussen de privacytoezichthouders in de EU. De EDPB vervangt de Artikel 29-werkgroep, waarin de
privacytoezichthouders in de EU, de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (European
Data Protection Supervisor, hierna: EDPS) en de Europese Commissie voorheen waren verenigd.
De EDPB bestaat uit de hoofden van de nationale privacytoezichthouders en de EDPS (of hun
vertegenwoordigers). Het secretariaat van de EDPB wordt verzorgd door de EDPS. De voorwaarden
voor de samenwerking tussen de EDPB en de EDPS zijn vastgelegd in een memorandum van
overeenstemming.

Taakomschrijving
De EDPB heeft de volgende taakopdracht:





Wij streven naar een consistente toepassing in de Europese Unie van de AVG en de Richtlijn
gegevensbescherming politie en justitie.
Wij kunnen de Europese privacywetgeving uitwerken door het aannemen van adviezen,
guidelines en besluiten die bijdragen aan een consistente interpretatie van ieders rechten en
verplichtingen.
De AVG geeft ons ook het recht om bindende besluiten te nemen jegens nationale
privacytoezichthouders om een consistente toepassing van de AVG te waarborgen.
Wij handelen in overeenstemming met ons reglement en de leidende beginselen die in de AVG
zijn vastgelegd.

Taken en plichten
Wij kunnen:





Een algemene leidraad (guidelines, adviezen, aanbevelingen en best practices) bieden voor de
privacywetgeving;
De Europese Commissie adviseren over de privacyaspecten van nieuwe wetsvoorstellen in de
Europese Unie;
In grensoverschrijdende kwesties gelijke besluiten en adviezen uitbrengen;
De samenwerking en effectieve uitwisseling van informatie en best practices tussen nationale
privacytoezichthouders bevorderen.
Wij brengen ook een jaarverslag uit over onze activiteiten. Dit maken wij openbaar en sturen wij
naar het Europees Parlement, de Europese Raad en de Europese Commissie.

