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Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-005898/2018 

aan de Commissie 
Artikel 130 van het Reglement 

Sophia in 't Veld (ALDE) 

Betreft: Spaanse wetgeving inzake gegevensbescherming op grond waarvan politieke partijen de 
persoonsgegevens van burgers zonder toestemming kunnen verwerken 

Op 21 november 2018 heeft het Spaanse parlement een wet inzake gegevensbescherming 
aangenomen waarbij de Spaanse wetgeving aan de algemene verordening gegevensbescherming 
wordt aangepast1. De wet bevat een bepaling op grond waarvan politieke partijen, wanneer zij tijdens 
verkiezingscampagnes politieke activiteiten uitoefenen, de persoonsgegevens van burgers kunnen 
gebruiken die zijn verkregen van webpagina's en uit andere openbaar toegankelijke bronnen. 
Bovendien worden politieke partijen gemachtigd zonder voorafgaande toestemming burgers via 
sociale media en "gelijkwaardige media" boodschappen te sturen2. Burgers kunnen dit weigeren als zij 
de verwerking van hun gegevens niet wensen. Maar zelfs als burgers bezwaar maken tegen het 
ontvangen van politieke boodschappen, kunnen van hen nog steeds profielen worden gemaakt op 
basis van hun politieke opvattingen, filosofische overtuigingen of andere specifieke categorieën 
persoonsgegevens die onder de algemene verordening gegevensbescherming vallen.  

– Is de Commissie het ermee eens dat deze bepaling kan leiden tot gevaarlijke situaties waarin 
persoonsgegevens zonder voorafgaande toestemming worden verzameld en voor electorale 
doeleinden worden gebruikt — zo niet, waarom niet?  

– Is zij van mening dat deze bepaling in overeenstemming is met de algemene verordening 
gegevensbescherming, met name overweging 56 en de artikelen 5, 6, 9, 21 en 22 daarvan, 
en met de e-privacyrichtlijn, zo ja, waarom?  

– Indien zij van mening is dat de bepaling niet in overeenstemming is met de algemene 
verordening gegevensbescherming, start zij dan onmiddellijk een inbreukprocedure om 
oneigenlijk gebruik van persoonsgegevens voor electorale doeleinden in de aanloop naar de 
Europese verkiezingen te voorkomen? 

                                                      
1  Proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales - 

http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?legis=12&id1=621&i
d2=000012 

2  Artikel 58 bis "Utilización de medios tecnológicos y datos personales en las actividades electorales". 


