de verwerking aan de betrokkene binnen dezelfde termijn mee welk gevolg hij aan het verzoek heeft
gegeven.
§ 4. [...]
Art. 12bis. Een besluit waaraan voor een persoon rechtsgevolgen verbonden zijn of dat hem in
aanmerkelijke mate treft, mag niet louter worden genomen op grond van een geautomatiseerde
gegevensverwerking die bestemd is om bepaalde aspecten van zijn persoonlijkheid te evalueren.
Het in het eerste lid vastgestelde verbod geldt niet indien het besluit wordt genomen in het kader van
een overeenkomst of zijn grondslag vindt in een bepaling voorgeschreven door of krachtens een wet,
decreet of ordonnantie. In die overeenkomst of in die bepaling moeten passende maatregelen zijn
genomen ter bescherming van de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene. Minstens moet hem
de mogelijkheid geboden worden om op nuttige wijze zijn standpunt naar voor te brengen.
Art. 13. Eenieder die zijn identiteit bewijst, is gerechtigd zich kosteloos tot de Commissie voor de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer te wenden, teneinde de in de artikelen 10 en 12
bedoelde rechten uit te oefenen ten aanzien van de verwerkingen van persoonsgegevens bedoeld in
artikel 3, §§ 4, 5, 6 en 7.
De Koning bepaalt, na advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
en bij een in Ministerraad overlegd besluit, de wijze waarop deze rechten worden uitgeoefend.
De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer deelt uitsluitend aan de
betrokkene mede dat de nodige verificaties werden verricht.
Evenwel bepaalt de Koning, na advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer, bij een in Ministerraad overlegd besluit, welke informatie de Commissie aan de
betrokkene mag meedelen indien het verzoek van de betrokkene een verwerking van
persoonsgegevens betreft door politiediensten met het oog op identiteitscontrole.
Art. 14. § 1. De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, zitting houdende zoals in kort geding,
neemt kennis van de vorderingen betreffende het door of krachtens de wet verleende recht om kennis
te krijgen van persoonsgegevens, alsook van de vorderingen tot verbetering, tot verwijdering of tot
het verbieden van de aanwending van onjuiste persoonsgegevens of die gelet op het doel van de
verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn, dan wel waarvan de registratie de mededeling of
de bewaring verboden is, tegen de verwerking waarvan de betrokkene zich heeft verzet of die langer
bewaard werden dan de toegestane duur.
§ 2. De voorzitter van de rechtbank van de woonplaats van de eiser is bevoegd voor de in § 1
bedoelde vorderingen. Indien de eiser geen woonplaats in België heeft, is de voorzitter van de
rechtbank van de woonplaats van de verantwoordelijke voor de verwerking, die een natuurlijke
persoon is, bevoegd. Indien de verantwoordelijke voor de verwerking een rechtspersoon is, is de
voorzitter van de rechtbank van de maatschappelijke of administratieve zetel bevoegd.
De beschikking wordt in openbare rechtszitting uitgesproken. Zij is uitvoerbaar bij voorraad,
niettegenstaande hoger beroep of verzet.
§ 3. De vordering wordt ingediend bij verzoekschrift op tegenspraak.
Het verzoekschrift vermeldt op straffe van nietigheid :
1° de dag, de maand en het jaar;
2° de naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats van de eiser;
3° de naam, de voornaam en de woonplaats van de op te roepen persoon;
4° het voorwerp van de vordering en de korte samenvatting van de middelen;
5° de handtekening van de eiser of van zijn advocaat.
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