Is een Instelling Acceptant, DISP of databewerker?
Deze beslisboom is te gebruiken door medewerkers van Acquirers en DISP’s die iDIN-contracten afsluiten.
Ontvangt de Instelling voor
eigen gebruik en doelbinding
de (persoons)gegevens die
worden aangeleverd via een
iDIN-transactie?

Nee

Ja

Geeft de Instelling de iDINgegevens door aan haar
zakelijke klanten (zijnde een
Acceptant) en gebruiken deze
Acceptant de iDIN-gegevens
voor hun eigen
dienstverlening?
Nee
De Instelling is een
Acceptant.
De Acquirer of DISP kan met
de Instelling een iDIN
Acceptantcontract afsluiten.

Ook voor:
Moedermaatschappij indien
iDIN-gegevens niet worden
doorverkocht;
Inlogportalen wanneer het
de iDIN-gegevens niet
doorgeeft maar bijv. extra
consent vraagt en in geval
van moeder/dochter
maatschappijen;
Signeerdienst Indien de
signeerdienst de gegevens
zelf bewerkt en niet verstuurd
naar een derde partij.

Ja

Heeft de Instelling zelf de
contractuele relatie voor iDIN
met haar Acquirer en haar
zakelijke klanten
(Acceptanten)?

Nee

Uw Instelling is een
databewerker.

De Instelling dient een
bewerkersovereenkomst met een
Acceptant te hebben. Er is geen
certificering bij Currence benodigd,
omdat een databewerker geen formele
rol binnen iDIN heeft.
De Acceptant dient een iDINAcceptantcontract met een Acquirer of
DISP, niet zijnde desbetreffende
Instelling, te hebben.

Ja

De Instelling is een DISP die
door het afsluiten van een
iDIN Acceptantencontract
haar IDIN-diensten aanbiedt
aan Acceptanten.

Een gecertificeerde DISP kan
iDIN Acceptantcontract
afsluiten met haar zakelijke
klanten. De DISP is
verantwoordelijk voor de door
DISP aangesloten klanten,
conform de voorwaarden in
de DISP-certificering.

De Instelling dient een DISPcontract met een Acquirer af
te sluiten, nadat de Instelling
door Currence gecertificeerd
is als DISP. Het is niet
mogelijk om als DISP achter
een DISP aan te sluiten
Ook voor:
Moedermaatschappij die
iDIN commercieel uitnut
buiten haar groep/dochterondernemingen;
Inlogportalen bij single signon waarbij iDIN-gegevens
rechtstreeks worden
doorgegeven;
Signeerdienst: Indien de
signeerdienst de iDINgegevens verstrekt aan een
zakelijke derde partij voor
doeleinden van deze partij.

NB Indien een DISP ook de
iDIN-gegevens bewerkt, dan
is de DISP tevens een
databewerker.

Rol – Wet bescherming
persoonsgegevens

Rol – iDIN

Gezamenlijke
verantwoordelijkheden
Verantwoordelijke

•
•
•

Acquirer
Issuer
Acceptant

Bewerkers

•
•

Databewerker
DISP (Digital Identity Service Provider)

Betrokkene

•

Gebruiker

Disclaimer:
Aan deze beslisboom kunnen geen rechten worden ontleend. De
verantwoordelijkheden zoals vast gelegd in de Wet Bescherming
Persoonsgegevens (WBP) zijn leidend.
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