08/12/1992 | Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de
verwerking van persoonsgegevens
Hoofdstuk III. Rechten van de betrokkene
Art. 10
§ 1. De betrokkene die zijn identiteit bewijst, heeft het recht om vanwege de verantwoordelijke voor
de verwerking te verkrijgen:
a) kennis van het al dan niet bestaan van verwerkingen van hem betreffende gegevens alsmede ten
minste informatie over de doeleinden van deze verwerkingen, van de categorieën gegevens waarop
deze verwerkingen betrekking hebben en van de categorieën ontvangers aan wie de gegevens
worden verstrekt;
b) verstrekking in begrijpelijke vorm van de gegevens zelf die worden verwerkt, alsmede alle
beschikbare informatie over de oorsprong van die gegevens;
c) mededeling van de logica die aan een geautomatiseerde verwerking van hem betreffende
gegevens ten grondslag ligt in geval van geautomatiseerde besluitvorming in de zin van artikel
12bis;
d) kennis van de mogelijkheid om de in de artikelen 12 en 14 bedoelde beroepen in te stellen en
eventueel inzage te nemen van het in artikel 18 bedoelde openbaar register.
Daartoe richt de betrokkene een gedagtekend en ondertekend verzoek aan de verantwoordelijke voor
de verwerking of aan iedere andere persoon die de Koning aanwijst.
De inlichtingen worden onverwijld en ten laatste binnen vijfenveertig dagen na ontvangst van het
verzoek meegedeeld.
De Koning kan nadere regelen voor de uitoefening van het in het eerste lid bedoelde recht bepalen.
§ 2. Onverminderd hetgeen is bepaald in artikel 9, § 2, van de wet van 22 augustus 2002 betreffende
de rechten van de patiënt, heeft elke persoon het recht om hetzij op rechtstreekse wijze hetzij met
behulp van een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg kennis te krijgen van de persoonsgegevens
die betreffende zijn gezondheid worden verwerkt.
Onverminderd het bepaalde in artikel 9, § 2, van voornoemde wet, kan op verzoek van de
verantwoordelijke van de verwerking of op verzoek van de betrokkene, de mededeling gebeuren door
tussenkomst van een door de betrokkene gekozen beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg.
Indien er duidelijk geen gevaar is voor inbreuken op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
van de betrokkene en de gegevens niet gebruikt worden om maatregelen en besluiten te nemen ten
aanzien van een individuele betrokkene, kan de kennisgeving ook worden uitgesteld indien de
gezondheidsgegevens verwerkt worden voor medisch-wetenschappelijk onderzoek, doch slechts in de
mate dat de kennisgeving het onderzoek op ernstige wijze zou schaden en uiterlijk tot op het moment
van de beëindiging van het onderzoek.
In dat geval moet de betrokkene aan de verantwoordelijke voor de verwerking vooraf zijn schriftelijke
toestemming hebben gegeven dat de hem betreffende persoonsgegevens voor medischwetenschappelijke doeleinden kunnen worden verwerkt en dat kennisgeving van deze
persoonsgegevens om die reden kan worden uitgesteld.
§ 3. Aan een aanvraag bedoeld in § 1 en § 2 moet geen gevolg worden gegeven dan na verloop van
een redelijke termijn, te rekenen van de dagtekening van een vroegere aanvraag van dezelfde
persoon waarop is geantwoord of te rekenen van de dagtekening waarop de gegevens hem
ambtshalve zijn meegedeeld.

