Contact/vragen: René de Torbal

PRIVACY MANIFEST 2019
1. Ieder persoon heeft recht op privacy in de ruimste zin van het woord, waaronder tevens
begrepen

lichamelijke

onaantastbaarheid

van

het

lichaam.

Dit

recht

is

niet

vervreemdbaar.
2. Het recht op privacy geldt op alle vlakken van het maatschappelijk leven en in iedere
fase van het leven van de persoon, vanaf geboorte to na de dood, ongeacht leeftijd,
ras, afkomst, gender, politieke voorkeur, nationaliteit, beroep etc., en ongeacht of de
persoon verdacht wordt van, of veroordeeld is voor een strafbaar feit.
3. Het is de verantwoordelijkheid van iedereen om het recht op privacy inhoud te geven,
te behouden en te bevorderen. Dit geldt zowel voor de persoon die eigenaar is van
zijn/haar persoonsgegevens, degene die van deze persoon persoonsgegevens wenst te
gebruiken, als overheid die door middel van wetgeving, preventiemaatregelen en
repressie het recht op privacy dient te behouden en te versterken.

4. Beperkingen van dit recht zijn alleen mogelijk vanuit de wet of via de rechter, waarbij
toestemming van de persoon zelf niet nodig is. Onder beperking vallen ook het mogen
vergaren, bewaren, en delen (waaronder verhandelen) van persoonsgegevens van die
persoon door een overheidsorgaan.
5. Beperkingen van het recht op privacy en wetgeving die deze beperkingen mogelijk
maakt dienen geminimaliseerd te worden en alleen in het uiterste geval in te worden
gezet, indien alle andere reële en redelijkerwijs in te zetten middelen en mogelijkheden
om het beoogde resultaat van de beperking te bereiken zijn onderzocht, geprobeerd
en/of uitgeput.
6. Iedere beperking van het recht op privacy van een persoon, anders dan vanuit de wet
of via de rechter en zonder toestemming van die persoon, is een schending van de
privacy van die persoon. Wij keuren schending van privacy af, en streven naar het
voorkomen en strafbaar stellen van iedere mogelijke vorm van schending daarvan.
7. Toestemming voor het vergaren, bewaren en/of delen van zijn/haar persoonsgegevens
kan alleen worden gegeven door de persoon op wie de persoonsgegevens betrekking
hebben,

of

diens

wettelijke

vertegenwoordiger

indien

de

persoon

niet

handelingsbekwaam is. Onder toestemming verstaan we expliciete toestemming door
een persoon vanuit vrije wil. Deze toestemming is er niet of vervalt, indien de reden
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van de gevraagde toestemming of het gemelde doel van het gebruik van de
persoonsgegevens niet,

onjuist

of

onvolledig

vermeld

werd

door

degene

die

toestemming verzocht ten tijde van het vragen van de toestemming, of indien die
reden is veranderd gedurende of na de toestemming. Het verlenen van toestemming
houdt nooit in dat de persoon instemt met beperking van zijn/haar recht op privacy.
8. Weerbaarheid van personen tegen beperking en schending van privacy dient bevorderd
te

worden,

zo

nodig

ondersteund

met

privacy

versterkende

(technologische)

maatregelen.
9. Ten aanzien van het handelen door een persoon in het handelsverkeer hebben wij de
volgende standpunten:
a. De persoon van wie persoonsgegevens zijn vergaard heeft het recht op inzage in
de manier waarop deze persoonsgegevens zijn geregistreerd.
b. Voor het gebruikmaken van onbetaalde diensten mogen geen persoonsgegevens
worden vergaard, bewaard of gedeeld.
c. Er mogen geen kortingen, of ander voordeel of vergoedingen staan tegenover de
toestemming van een persoon om persoonsgegevens te vergaren, bewaren of te
delen van deze persoon.
d. Er mogen geen audio-, video-, biometrische-, of aanwezigheidsregistraties
plaatsvinden die tot een persoon te herleiden zijn, zonder voorafgaande
toestemming van de persoon die geregistreerd wordt.
e. De

toestemming

door

een

persoon

voor

het

delen

van

zijn/haar

persoonsgegevens vervalt indien degene die de persoonsgegevens heeft
vergaart

enig

voordeel

heeft

of

nastreeft

met

het

delen

van

die

persoonsgegevens.
f.

Ieder persoon heeft het recht om anoniem te blijven en te handelen. Dit geldt
specifiek ook voor het gebruikmaken van Internet, telefoon, winkel en openbare
ruimte. Beperkingen van dit recht zijn alleen mogelijk vanuit de wet of via de
rechter.

g. Een persoon heeft het recht om vergeten te worden, waarbij degene die
persoonsgegevens van de persoon heeft geregistreerd op diens verzoek:
- alle tot die persoon te herleiden persoonsgegevens dient te verwijderen;
- derden met wie de persoonsgegevens zijn gedeeld, op de hoogte te
stellen van de wens om vergeten te worden en
- aan de persoon op diens verzoek mede te delen wie de derden zijn.
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h. Een persoon heeft het recht om goederen of diensten aan te schaffen met een
wettig betaalmiddel dat niet tot de persoon te herleiden is.
i.

Versleuteling,

vervorming

persoonsgegevens

nadat

of
deze

anderszins

onherkenbaar

persoonsgegevens

zijn

maken

vergaard

van
zonder

toestemming van de persoon op wie de persoonsgegevens betrekking hebben,
voorkomt geen enkele vorm van schending van privacy.
10.Wij ondersteunen huidige wetgeving , waarbij iedereen ieder die weet van een
strafbaar feit bevoegd is, en soms zelfs verplicht is, om hiervan aangifte te doen, ook al
schendt dit de privacy van een verdachte of slachtoffer. Daarbij moeten gewaarborgd
worden dat met name de aangever, politie, justitie en pers zorgvuldig omgaan met de
privacy van slachtoffer en verdachte. Zwijgplicht en verschoningsrecht dient afgeschaft
te worden voor alle beroepen, behalve dat van advocaat. Een onderscheid in regels op
dit vlak voor arts, hulpverlener, priester en vergelijkbaar is kunstmatig en niet gewenst.
Beroepscodes kunnen dit ook regelen zonder dat dit voor bepaalde beroepsgroepen
wettelijk anders geregeld wordt dan wat voor alle burgers en bedrijven geldt.
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Relatie met PPNL standpunten
Uit het verkiezingsprogramma van PPNL zijn de volgende passages geciteerd:
Recht op Privacy
Het recht op privacy gaat over het beschermen van de machtelozen tegen misbruik en
mishandeling door de machthebbenden. De Piratenvinden dat alle individuen recht op privacy
in hun eigen persoonlijke leven zouden moeten hebben. Privacy omvat het recht op discretie
en het recht om anoniem te zijn. Anonimiteit ontheft niemand van verantwoordelijkheid voor
zijn daden.
Beveiliging in Vrijheid
De uitbreiding van onze burgerrechten en bescherming van onze vrijheid is een primaire
drijfveer voor Piraten.
De dreiging die uitgaat van onwettige en buitensporige bewakingsmaatregelen die ons door
buitenlandse en binnenlandse overheden worden opgelegd, als reactie op terrorisme of
andere vormen van criminaliteit, is ernstig. Er is onmiddellijk behoefte aan actie om het
evenwicht en onze privacy te herstellen.
Privacy en Massa Surveillance
Openbare ruimtes zitten vol met camera's die het verkeer van personen en voertuigen
volgen, gezichten volgen en deze informatie combineren zonder rekening te houden met de
mogelijkheid van afbraak van privacy. Uit onderzoek blijkt dat de aanwezigheid van dergelijke
systemen weinig invloed heeft op de omvang van criminaliteit en dat criminaliteit op zijn best
eenvoudigweg verschuift naar andere gebieden. Piraten zijn voor een taakverschuiving van
politiepersoneel van monitoringtaken, naar patrouilleren door de straten. Piraten zijn tegen
dat individuen zichzelf moeten identificeren als ze niet worden verdacht van het plegen van
een misdrijf, vooral niet als ze hun rechten uitoefenen om te protesteren of samen te komen.
Nieuwe Surveillanceplannen Stoppen
Piraten willen de afbraak van burgerrechten stoppen, die in de recente geschiedenis
dramatische proporties heeft aangenomen. Om onze veiligheid te waarborgen, hebben we
geen nieuwe surveillancewetgeving nodig, bestaande wetgeving is voldoende.
We wijzen in het bijzonder af:
-

Het voorstel om vingerafdrukken van alle houders van identiteitskaarten in de EU
verplicht te stellen.

-

Pogingen om providers in staat te stellen communicatiedata zonder onderscheid te
bewaren

voor

'beveiligingsdoeleinden'

in

de

context

van

de

voorgestelde

e-

privacyregelgeving.
-

De voorgestelde oprichting van een centraal EU-identiteitsregister met vingerafdrukken
en gezichtsopnamen ('interoperabiliteit').

-

Eenzijdige

grensoverschrijdende

rechtshandhavingstoegang

tot gegevens zonder

wederzijdse hulpkanalen ('e-evidence regulation').
-

Reizigers onderzoeken met leugendetectors ('iBorderCtrl' -project).

Onze Privacy Online Beschermen
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De voorgestelde e-Privacy-verordening zal de privacyregels voor e-communicatie bijwerken.
We wijzen pogingen af om providers toe te staan om communicatiedata zonder onderscheid
te bewaren voor 'beveiligingsdoeleinden'. Het verzamelen of gebruiken van persoonlijke
gegevens voor datahandel, reclame of marktonderzoek of opinieonderzoek mag alleen
worden toegestaan met de actieve en geïnformeerde toestemming van de betrokkene.
Er is aanvullende wetgeving op het gebied van internetprivacy vereist om ervoor te zorgen
dat diensten van de informatiemaatschappij anoniem kunnen worden gebruikt en betaald en
niet willekeurig onze online activiteiten registreren. We zijn van plan de surveillance-economie
te vervangen door een anonieme microbetalingseconomie.
Het recht om versleuteling te gebruiken is gegarandeerd. Ondersteuning voor end-to-end
encryptie wordt verplicht gesteld voor fabrikanten van telecommunicatieapparatuur.
Datatransportversleuteling is verplicht voor telecommunicatie-exploitanten, met name
exploitanten van internationale kabels. Nationale en internationale communicatie zal niet
langer via derde landen verlopen om te voorkomen dat buitenlandse inlichtingendiensten ze
onderscheppen.
Exportcontroles van Bewakings- en Censuurtechnologie
We ondersteunen exportcontroles van surveillance- en censuurtechnologie. We zullen de
proliferatie, door middel van exportkrediet of andere staatsgaranties, van Europees gemaakte
surveillance- en censuurtechnologie niet ondersteunen voor autoritaire landen die de
rechtsstaat niet respecteren. We zullen vechten om de privacy van journalisten, activisten en
burgers overal ter wereld te handhaven, door wetgeving te ondersteunen die voorkomt dat
onderdrukkende regimes dergelijke technologie en diensten van welke entiteit dan ook in de
Europese Unie kunnen kopen.
Free Software
Piraten ondersteunen het propageren van software die door iedereen kan worden gebruikt,
geanalyseerd, verspreid en aangepast. Free/Libre Open Source Software is essentieel voor de
controle van gebruikers over hun eigen technische systemen en levert een belangrijke
bijdrage aan het versterken van de autonomie en privacy van alle gebruikers.
Handelsovereenkomsten
Piraten beschouwen het recht van het volk op privacy en zelfbeschikking als vanzelfsprekend.
Daarom

moeten

ze

ook

worden

gerespecteerd

en

gepromoot

in

het

kader

handelsovereenkomsten.
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