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Onderwerp

Verklaring omtrent rechtmatigheid inzake gegevensverwerkingen Protocol
Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen

Geachte ,
Op 18 mei jl. heeft u namens de Nederlandse Vereniging van Banken de Autoriteit Persoonsgegevens
(hierna: de AP) verzocht om de verklaring omtrent de rechtmatigheid van de gegevensverwerking, als
bedoeld in artikel 32 van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), inzake het Protocol
Incidentwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen (hierna: het Pifi en/of het Protocol) te verlengen met een periode van 4 maanden, gerekend vanaf de einddatum van het thans geldende Protocol: 25 mei
2017.
Bij deze besluit ik namens de AP om uw verzoek te honoreren. Hiermee beoogt de AP om tijdelijke
rechtsonzekerheid te voorkomen. Daaraan verbind ik het verzoek om binnen de genoemde periode te
voorzien in een nieuw, geactualiseerd Protocol - hetgeen aansluit op de door u geuite voornemens daartoe.
Het nieuwe Protocol dient op transparante wijze de verwerking van persoonsgegevens te beschrijven die
voortvloeien uit het Pifi, en zal bovendien in overeenstemming moeten zijn met de Wbp, en daarop
gebaseerde jurisprudentie.
Nu het onderhavige besluit een wijziging betreft van het oorspronkelijke besluit, wordt het gelet op artikel
3:10, tweede lid van de Awb niet voorbereid conform de procedure van afdeling 3.4 van die wet. In verband
daarmee volstaat de AP met een kennisgeving aan u en de overige deelnemende partijen van het Pifi. Een
afschrift van deze brief wordt daartoe verzonden aan het Verbond van Verzekeraars, de Vereniging van
Financieringsondernemingen Nederland en de Vereniging van Zorgverzekeraars Nederland.
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De AP zal het nieuwe Protocol integraal toetsen aan de Wbp en de besluitvorming voorbereiden volgens de
genoemde openbare uniforme voorbereidingsprocedure. Wellicht geheel ten overvloede wijs ik u erop dat
deze procedure (dwingende) termijnen kent waardoor een tijdige indiening van een nieuw Protocol
noodzakelijk is.
U kunt tegen dit besluit bezwaar maken op grond van artikel 7:1 Awb. Dit doet u door een bezwaarschrift
in te dienen waarin u toelicht waarom u het niet eens bent met het besluit, gericht aan de Autoriteit
Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag, onder vermelding van “Awb-bezwaar” op de
envelop. De termijn waarbinnen u het bezwaarschrift kunt indienen, is zes weken na de dag waarop dit
besluit is verzonden.
Autoriteit Persoonsgegevens,
Voor deze,

Mr. W.B.M. Tomesen
Vicevoorzitter
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