Wat is iDIN en waarvoor gebruik je de online dienst? Dit document geeft antwoord op deze
vragen. Uiteraard kunnen de geleverde teksten worden aangepast naar de situatie waarin iDIN
wordt ingezet. De teksten worden overigens versterkt door de andere materialen in de toolkit.

Acceptanten naar consumenten
Veilig inloggen, identificeren en leeftijd
bevestigen met iDIN
Ons leven wordt steeds digitaler. We shoppen, sluiten
verzekeringen en telefoonabonnementen af, boeken
online vakanties en zelfs de blauwe envelop hoeft u niet
meer per post te retourneren. Om dit digitale leven te
kunnen leven, loggen we vaker in dan uit. Maar doen we
dit wel veilig? Het is tijd om de digitale veiligheid aan te
pakken. Het is tijd om op een nieuwe manier te kijken
naar online identificatie.

iDIN, een veilig iD
Met iDIN kunt u makkelijk en veilig inloggen, identificeren en uw leeftijd bevestigen. Dit doet u met uw
vertrouwde inlog van uw eigen bank. U identificeert zich
namelijk met uw gegevens die zijn gecontroleerd door
de bank. En u bepaalt zelf of u deze gegevens deelt.
Het gaat hier om uw voorletters, achternaam, geboortedatum, leeftijdsindicatie (18+), woonadres, geslacht,
e-mailadres en/of telefoonnummer. U kunt iDIN direct
gebruiken en u logt dus altijd op dezelfde manier in. Zo
heeft u geen veelvoud aan inloggegevens meer die u
kunt vergeten of kwijtraken. En ook nog goed om extra te
benadrukken: met iDIN doet u geen betalingen. Websites
en organisaties hebben geen inzicht in de betaalgegevens bij uw bank. Uw bank heeft overigens ook geen
inzicht in uw gegevens bij websites en organisaties. Dat
is een veilig iD.

Met iDIN gebruikt u de vertrouwde inlogmethode
van uw eigen bank, net zoals bij iDEAL.
Een veilig iD.
Met iDIN kunt u zichzelf eenvoudig online identificeren.
Een veilig iD.
Met iDIN heeft u geen aparte gebruikersnamen
en wachtwoorden nodig die u kunt vergeten of
kwijtraken.
Een veilig iD.
Met iDIN bepaalt u zelf of u uw gegevens deelt
met een organisatie.
Een veilig iD.
Met iDIN worden uw persoonsgegevens pas verstuurd wanneer u toestemming heeft gegeven.
Een veilig iD.

