
  

 

1 
 

Privacy notice DNB 
 
De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) verwerkt bij de uitvoering van haar 
taken persoonsgegevens. Met deze privacy notice informeert DNB u 
over de gegevens die DNB verzamelt, de doelstellingen welke zij 
hiermee nastreeft en uw rechten onder AVG. 
 
DNB is een verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene 
verordening gegevensbescherming (AVG). DNB behandelt de 
persoonsgegevens die zij verwerkt met grote zorgvuldigheid en sluit zich aan 
bij de beginselen van de AVG. Dat betekent onder meer dat DNB niet méér 
persoonsgegevens verwerkt dan nodig. Ook beveiligt DNB persoonsgegevens 
goed. Daartoe treft DNB fysieke maatregelen (bijvoorbeeld door documenten 
op te slaan in afgesloten kasten), logistieke maatregelen (bijvoorbeeld door de 
toegang tot persoonsgegevens te beperken), technische maatregelen 
(bijvoorbeeld encryptie) en procedurele maatregelen (bijvoorbeeld door 
bewustwordingsprogramma’s voor medewerkers over zorgvuldige omgang met 
gegevens). Indien persoonsgegevens buiten de EER worden verwerkt neemt 
DNB maatregelen teneinde zeker te stellen dat de gegevens adequaat 
beschermd blijven.  
 
In deze privacy notice licht DNB toe hoe en waarom wij (uw) 
persoonsgegevens verwerken.  
 
DNB verwerkt persoonsgegevens voor verschillende doeleinden: 

• Optimaliseren website 
• Beveiliging van gebouwen en gegevens 
• Voeren van een financiële administratie 
• Vergunningverlening, toezichthouden en handhaven 
• Afwikkelen van betalingsverkeer 
• Uitvoering van het depositogarantiestelsel 
• Verwerken bankbiljetten en falsificaten 
• Werknemersbeleid en aannemen nieuwe werknemers 
• Externe communicatie 
• Inkoop 
• Overige verwerkingen  

 
Dit is de privacy notice van DNB. DNB kan deze privacy notice aanpassen. Deze 
versie is opgemaakt op <day> 2022 en betreft versie 3.0.  
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Bewaartermijnen voor (persoons)gegevens welke DNB verwerkt voor haar 
wettelijke taken zijn te vinden in de selectielijsten zoals gepubliceerd door het 
Nationaal Archief.  
Waar DNB persoonsgegevens verwerkt op andere rechtsgronden dan onze 
wettelijke taak worden bewaartermijnen binnen DNB gepubliceerd.  
 
Voor al uw vragen omtrent persoonsgegevens kunt u contact opnemen met het 
Privacy Office. Bekijk de pagina ‘Uw rechten en contactgegevens.’ 
 
U kunt de hele privacy notice <hier> downloaden in PDF formaat  
 
 
Uw rechten en onze contactgegevens 
 
Recht op inzage 
Het recht op inzage is het recht om uw persoonsgegevens in te zien. Dat recht 
is neergelegd in artikel 15 AVG. 
 
Recht op rectificatie 
Het recht op rectificatie is het recht om uw persoonsgegevens te wijzigen of 
aan te vullen. Het recht op rectificatie is neergelegd in artikel 16 AVG. Dat 
recht komt u toe als uw persoonsgegevens, gelet op de doeleinden waarvoor 
deze worden verwerkt, onjuist of onvolledig zijn.  
 
Recht op wissing 
Het recht op wissing is het recht om ‘vergeten’ te worden en is neergelegd in 
artikel 17 AVG. U kunt verzoeken om wissing van uw persoonsgegevens in de 
volgende situaties: 
 

• DNB heeft de persoonsgegevens volgens u niet meer nodig voor de 
doeleinden waarvoor DNB de persoonsgegevens heeft verzameld. 

• DNB verwerkt persoonsgegevens op basis van uw toestemming, maar 
u trekt die toestemming in. 

• U heeft terecht bezwaar gemaakt tegen de verwerking. 
• DNB verwerkt uw persoonsgegevens onrechtmatig, bijvoorbeeld omdat 

er geen wettelijke grondslag is voor de verwerking. 
• De persoonsgegevens zijn van iemand die jonger is dan 16 jaar en zijn 

verzameld via een app of website (een ‘dienst van de 
informatiemaatschappij’).  

https://www.dnb.nl/over-ons/missie-en-taken/
https://www.nationaalarchief.nl/archiveren/kennisbank/vastgestelde-selectielijsten
https://tasks.sharepoint.dnb.nl/sites/bedr-Informatiediensten/ProjectenInformatiediensten/Beheersregels%20DNB%202017/Selectielijst%20intern%20SBN%20-%20concept.tr5
https://www.dnb.nl/privacy-en-beveiliging/privacy-notice/ontvangers-van-gegevens-uw-rechten-en-contactinformatie/
Schutte, N. (Nico) (JUZA_TPP)
Dat kan dit source document zijn omgezet naar PDF
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Er gelden uitzonderingen op het recht van wissing. U heeft bijvoorbeeld geen 
recht op wissing van uw persoonsgegevens als DNB wettelijk verplicht is de 
persoonsgegevens te verwerken of de verwerking van de persoonsgegevens 
noodzakelijk is in verband met de publieke taak van DNB. 

 
Recht op beperking 
Het recht op beperking van de verwerking is neergelegd in artikel 18 AVG. Het 
betreft het recht om het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. U 
kunt verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens in 
de volgende situaties: 
 

• U heeft aangegeven dat DNB volgens u onjuiste persoonsgegevens 
verwerkt. U kunt DNB in dat geval verzoeken deze persoonsgegevens 
niet te gebruiken gedurende de periode waarin DNB de juistheid van de 
persoonsgegevens controleert. 

• DNB verwerkt uw persoonsgegevens onrechtmatig, maar u wilt niet dat 
DNB de gegevens wist (bijvoorbeeld omdat u de gegevens later nog 
wilt opvragen). 

• DNB heeft uw persoonsgegevens niet meer nodig voor het doel 
waarvoor deze zijn verzameld, maar u heeft de persoonsgegevens nog 
wel nodig voor een rechtsvordering (bijvoorbeeld voor een juridische 
procedure waarbij u betrokken bent). 

• U heeft bezwaar gemaakt tegen een verwerking van uw 
persoonsgegevens. In afwachting van de beoordeling van uw bezwaar 
door DNB kunt u verzoeken om beperking van de betreffende 
verwerking. 

 
Recht op gegevensoverdraagbaarheid 
Het recht op gegevensoverdraagbaarheid is neergelegd in artikel 20 AVG. Het 
betreft het recht op ‘dataportabiliteit’. U kunt DNB verzoeken uw gegevens aan 
u over te dragen, bijvoorbeeld zodat u deze gegevens vervolgens makkelijk 
kunt doorgeven aan een andere organisatie. U kunt DNB ook vragen om 
gegevens rechtstreeks aan een andere organisatie over te dragen. Dit recht 
komt u toe als DNB uw persoonsgegevens geautomatiseerd verwerkt op basis 
van uw toestemming of op basis van een overeenkomst.  
 
Recht van bezwaar 
Het recht van bezwaar is het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking 
van uw persoonsgegevens. Het recht van bezwaar is neergelegd in artikel 21 
AVG. U kunt bezwaar maken tegen waar DNB uw persoonsgegevens verwerkt 
op grond van haar publieke taak en op grond van een gerechtvaardigd belang. 
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DNB beoordeelt vervolgens of uw belangen, rechten en vrijheden zwaarder 
wegen dan het belang van DNB om de persoonsgegevens te verwerken. Ook 
kan DNB het bezwaar afwijzen omdat de verwerking van uw persoonsgegevens 
nodig is voor een rechtsvordering. Bij een gegrond bezwaar stopt DNB met de 
verwerking van uw persoonsgegevens. 
 
U kunt een door u verleende toestemming op elk moment intrekken. 
 
Beperkingen van uw rechten 
DNB is niet altijd verplicht uitvoering te geven aan een verzoek om inzage, 
rectificatie, wissing, beperking, gegevensoverdraagbaarheid of aan een 
ingediend bezwaar. Uw rechten kunnen worden beperkt als dat noodzakelijk is 
voor het waarborgen van een ander belang. Dat is bijvoorbeeld het geval als 
uitoefening van uw rechten de effectiviteit van het toezicht van DNB op 
financiële instellingen in gevaar kan brengen of als dat tot risico’s voor het 
monetaire stelsel leidt. De (andere) belangen die in de weg kunnen staan aan 
de uitoefening van uw rechten, staan opgesomd in artikel 41 van de 
Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming. 
 
Note: DNB gebruikt persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor de 
persoonsgegevens zijn bestemd en doelen die daarmee verenigbaar zijn.  
 
Besluiten DNB en bezwaarschrift  
Indien u uw rechten uitoefent zal DNB een besluit nemen inzake een verzoek. 
Als u het niet eens bent met een besluit van DNB dan kunt u een 
bezwaarschrift indienen. 
 
Klacht bij Autoriteit Persoonsgegevens 
U kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vindt dat 
DNB met de verwerking van uw persoonsgegevens inbreuk maakt op de AVG. 
De mogelijkheid om een klacht in te dienen is neergelegd in artikel 77 AVG.  
 
Contactgegevens 
Heeft u vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens, of wilt u uw 
recht op inzage, rectificatie, wissing, beperking, gegevensoverdraagbaarheid of 
bezwaar uitoefenen? Neem dan contact op met de Privacy office van DNB. 
 
U kunt ook gebruikmaken van onze standaardformulieren om uw verzoek in te 
dienen:     
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 Formulier recht op inzage 
 Formulier verzoek om rectificatie, aanvulling of verwijdering 
 Formulier recht op bezwaar 

 
Zorg dat DNB u identiteit voldoende kan vaststellen. Bijvoorbeeld door te 
verwijzen naar identificerende gegevens die DNB reeds van u heeft of stuur 
een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee ter identificatie. DNB adviseert 
hierbij gebruikmaken van de “veilige Kopie ID” app van de Rijksoverheid. In 
geval uw verzoek betrekking heeft op gevoelige gegevens kan DNB om 
additionele informatie vragen teneinde uw identiteit met zekerheid vast te 
stellen.  Wanneer DNB uw identiteit niet met voldoende zekerheid kan 
vaststellen, is het mogelijk dat uw verzoek niet in behandeling kan worden 
genomen. 
 
U kunt het Privacy office en de Functionaris Gegevensbescherming bereiken via 
e-mail: privacy @ dnb.nl. 
 
U kunt ook een brief sturen: 
 
De Nederlandsche Bank 
T.a.v. Privacy office 
Postbus 98 
1000 AB  Amsterdam 
 
Algemene contactinformatie van DNB vindt u hier. 
  

https://www.dnb.nl/media/t2vdm4em/standaardbrief-inzageverzoek_03.docx
https://www.dnb.nl/media/f4clrrcc/standaardbrief-verzoek-rectificatie-aanvulling-verwijdering_03.docx
https://www.dnb.nl/media/2cph2r0p/standaardbrief-bezwaar-verwerking-persoonsgegevens_03.docx
https://www.dnb.nl/over-dnb/contact-met-dnb/index.jsp
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Optimaliseren websites 

Een cookie is een klein databestandje dat tijdens het bezoek aan een website 
op de computer van de bezoeker wordt geplaatst. In dit bestandje worden 
gegevens bewaard zoals voorkeursinstellingen, bestelgegevens of 
bezoekersinformatie. 
 

Informatie over het gebruik van cookies door DNB vindt u in de cookie notices 
op onze websites. De belangrijkste hiervan zijn:   

• https://www.dnb.nl/privacy-en-beveiliging/cookie-notice/  
• https://www.werkenbijdnb.nl/cookies 

 
  

https://www.dnb.nl/privacy-en-beveiliging/cookie-notice/
https://www.werkenbijdnb.nl/cookies
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Beveiliging van gebouwen en gegevens 
 
Binnen DNB bevinden zich vertrouwelijke gegevens, een voorraad contant geld 
en goud, een kunstcollectie en andere zaken van aanzienlijke waarde. Daarom 
zijn er in en om DNB-gebouwen veiligheidsmaatregelen getroffen. 
Er is cameratoezicht, voor toegang tot haar parkeerplaats past DNB 
kentekenherkenning toe en bezoekers worden geregistreerd en gecontroleerd. 
Verder kan DNB telefoongesprekken opnemen (voice-logging) in verband met 
incidenten of geschillen. 
 
Cameratoezicht 
Beschrijving 
U kunt als bezoeker of passant van een gebouw van DNB worden gefilmd door 
camera’s van DNB.  
 
Categorieën persoonsgegevens 
Camerabeelden waarop u te zien bent.  
 
Grondslag  
DNB verwerkt dit persoonsgegeven omdat dat noodzakelijk is voor de 
uitvoering van haar publieke taak om zaken van waarde te beschermen (artikel 
6, eerste lid, onder e AVG) resp. haar gerechtvaardigde belang om haarzelf, 
haar goederen en de veiligheid van haar medewerkers te beschermen (artikel 
6, eerste lid, aanhef en onder f, AVG).  
 
Uw persoonsgegevens en derden  
Bij incidenten kunnen de beelden na vordering van de politie of het Openbaar 
Ministerie met hen worden gedeeld, ook als er bijvoorbeeld een ongeluk op 
straat plaatsvindt. De Koninklijke Marechaussee heeft als bewaker voor DNB 
toegang tot de beelden. 
 
Kentekenherkenning 
Beschrijving  
Een beperkt aantal personen heeft de bevoegdheid zijn of haar auto te 
parkeren op het parkeerterrein van DNB. Daarvoor wordt bij aanbieding van de 
DNB-toegangspas het kenteken van de auto gelezen en vergeleken met een 
database van de kentekens van de auto’s die op het terrein van DNB mogen 
parkeren.   
 
Categorieën persoonsgegevens 

• Kenteken 



  

 

8 
 

• Persoonsgegevens gekoppeld aan de toegangspas.   
 

Grondslag  
DNB verwerkt dit persoonsgegeven, omdat DNB een gerechtvaardigd belang 
heeft om personen en goederen te beschermen (AVG artikel 6, eerste lid, 
onder f).  
  
Uw persoonsgegevens en derden  
Bij incidenten kunnen de beelden bij aangifte bij de politie of bij vordering van 
de politie of het Openbaar Ministerie met hen worden gedeeld, ook als er 
bijvoorbeeld een ongeluk op straat plaatsvindt. 
 
Toegang tot beveiligingszones 
 
Beschrijving 
Deze verwerking is ingericht om te bepalen welke personen toegang krijgen tot 
de beveiligingszones van DNB. Afhankelijk van het toegangsniveau worden 
personen geïdentificeerd aan de hand van enkel een toegangspas of in 
combinatie met biometrische data.  
 
Categorieën persoonsgegevens 
Namen, DNB nummer, pasnummer, afdeling, pasfoto, firmanaam (bij 
externen), biometrische data, toegangsniveau en bewegingen van pashouders.  
 
Grondslag: 
DNB verwerkt dit persoonsgegeven, omdat dat noodzakelijk is voor de 
uitvoering van haar publieke taak om zaken van waarde te beschermen (artikel 
6, eerste lid, onder e AVG) resp. haar gerechtvaardigde belang om haarzelf, 
haar goederen en de veiligheid van haar medewerkers te beschermen (artikel 
6, eerste lid, aanhef en onder f, AVG).  
 
Uw persoonsgegevens en derden  
Bij incidenten kunnen de beelden bij aangifte bij de politie of bij vordering van 
de politie of het Openbaar Ministerie met hen worden gedeeld, ook als er 
bijvoorbeeld een diefstal plaatsvindt of een incident op straat. 
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Bezoekerscontrole- en registratie 
 
Beschrijving  
Teneinde haar medewerkers en bezittingen te beschermen voert DNB een 
toegangsbeleid en teneinde adequaat te kunnen reageren in geval van 
calamiteiten voert zij een aanwezigheidregistratie. DNB controleert de identiteit 
en aanwezigheid van al haar bezoekers aan de hand van een identiteitsbewijs 
en bezoekerspas. Het identiteitsbewijs wordt gescand voor controle op 
echtheid. In geval bezoekers gebruik willen maken van de gasten-Wifi worden 
identificerende gegevens vastgelegd. In het gebouw zijn extra 4g antennes 
geplaatst opdat gebruik van gasten-wifi door bezoekers niet noodzakelijk is. 
 
Categorieën persoonsgegevens  
Naam van de bezoeker, ID van de bezoeker, email adres, reden van bezoek, 
tijdstippen van aanwezigheid bij DNB, bewegingen in het gebouw.  
 
Grondslag 
DNB verwerkt deze (persoons)gegevens, omdat een hoog niveau van 
beveiliging noodzakelijk is voor de uitvoering van haar publieke taak om 
vertrouwelijke gegevens en zaken van waarde te beschermen (AVG artikel 6, 
eerste lid, onder e). 
 
Uw persoonsgegevens en derden  
Bij het scannen van het identiteitsbewijs kunnen er eventuele signaleringen 
(bijvoorbeeld of het een gestolen identiteitsbewijs betreft) worden vastgesteld. 
Deze scans worden niet opgeslagen. Bij een signalering uit het systeem wordt 
contact opgenomen met de Koninklijke marechaussee en/of de politie. 
 
Opnemen van telefoongesprekken (voice-logging) 
 
Beschrijving  
Telefoongesprekken via het algemene telefoonnummer van DNB en het 
telefoonnummer van de beveiliging worden opgenomen. Nadat de beller is 
doorverbonden, wordt het gesprek niet meer opgenomen, tenzij de beller 
wordt doorverbonden met de afdeling Communicatie of de beveiliging. De 
opnames stellen ons in staat om in geval van incidenten - bijvoorbeeld bij 
bedreigingen of bommeldingen - de telefoongesprekken te analyseren teneinde 
ons in staat te stellen passende correctieve en preventieve maatregelen te 
nemen. 
De opnamen kunnen ook gebruikt worden om communicatie te verbeteren. 
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De telefoongesprekken die DNB-medewerkers voeren in zogenoemde 
dealingrooms worden ook opgenomen. Het gaat om telefoongesprekken 
waarbij wordt onderhandeld over transacties en de afhandeling daarvan met 
bijvoorbeeld tegenpartijen en klanten. Doel van het opnemen van deze 
gesprekken is het helderheid verschaffen bij een dispuut om daarmee tot een 
juiste afwikkeling te komen. 
 
Categorieën persoonsgegevens 

• Namen  
• Telefoonnummers  
• Gespreksinhoud  

 
Grondslag  
Het opnemen van telefoongesprekken is noodzakelijk voor de uitvoering van de 
publieke taken van DNB (AVG artikel 6, eerste lid, onder e). Het gaat dan 
zowel om het beschermen van vertrouwelijke gegevens en zaken van waarde 
als om de rol die DNB heeft bij onderhandelingen over geschillen rondom 
transacties. 
 
Uw persoonsgegevens en derden 
DNB verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden, maar een opname kan 
wel gebruikt kan worden in een eventuele juridische procedures.  
 
 
Controle gebruik en beveiliging digitale bedrijfsmiddelen 
 
Beschrijving 
 
Met het doel de betrouwbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van DNB 
gegevens te waarborgen, controleert DNB het gebruik van digitale 
bedrijfsmiddelen die ter beschikking worden gesteld aan DNB-medewerkers 
zoals mail, collaboratie-tools, internet, applicaties waarmee digitale wijze 
gegevens worden uitgewisseld.  
 
Categorieën persoonsgegevens 
Toezicht hierop vindt plaats door middel van Security monitoring, het 
archiveren van security logging en het opstellen van rapportages op basis van 
contentfiltering.  
 
Grondslag 
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Ten behoeve van de uitvoering van haar wettelijke taak verwerkt DNB 
persoonsgegevens hetwelk hoge eisen stelt aan beveiliging. (artikel 6 lid 1 sub 
e AVG).  
 
 
Uw persoonsgegevens en derden 
Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld met uitzondering van 
mogelijke aangifte bij politie en vordering ivm strafrechtelijk onderzoek.  
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Voeren van een financiële administratie  
Beschrijving  
DNB verwerkt persoonsgegevens van crediteuren voor haar financiële 
administratie. Crediteuren zijn veelal leveranciers waarvan DNB producten 
en/of diensten afneemt. Soms vindt voorafgaand aan het sluiten van een 
contract een aanbesteding plaats. 
 
DNB sluit overeenkomsten met bedrijven, bijvoorbeeld bij de inkoop van 
kantoorartikelen. Van leveranciers worden contactgegevens van 
contactpersonen geregistreerd. DNB verwerkt deze persoonsgegevens, omdat 
dat noodzakelijk is voor de totstandkoming en/of uitvoering van 
overeenkomsten met leveranciers. Dit is een gerechtvaardigd belang als onder 
AVG artikel 6, eerste lid, onder f).  
 
Aanbestedingen 
Bij aanbestedingen verwerkt DNB de persoonsgegevens die inschrijvers moeten 
invullen op het Uniform Europees Aanbestedingsdocument en die voorkomen in 
de bijbehorende bewijsstukken.  
 
Overig: 
• het voldoen aan betalings- en inningsverplichtingen;  
• het betalen van declaraties van medewerkers; 
• het beheren van de salarisadministratie;  
• het voldoen aan de op DNB rustende fiscale verplichtingen; 
• het ontwikkelen en bewaken van het financiële beleid van DNB. 
 
Categorieën persoonsgegevens 

• Financiële gegevens 
• Gegevens van medewerkers (BSN, rekeningnummer, 

loongegevens)  
• Persoonsgegevens in de declaraties, offertes en notas.  

 
Grondslag  
Het gerechtvaardigde belang van DNB om een deugdelijke financiële 
administratie te voeren, zodat zij haar betalingsverplichtingen kan voldoen 
(artikel 6 lid 1 sub f AVG).  
Er kunnen ook verwerking voortkomen uit wettelijke verplichtingen, zoals het 
afdragen van loonbelasting (artikel 6 lid 1 sub c AVG).  
 
Uw persoonsgegevens en derden 
Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt.   
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Vergunning verlening, toezichthouden en handhaven 
DNB houdt toezicht op financiële instellingen waarop toezichtwetten van 
toepassing zijn, zoals de Wet financieel toezicht, de Wet toezicht 
trustkantoren en de Pensioenwet). Voor dat toezicht verleent DNB onder meer 
vergunningen, voert zij bestuurderstoetsingen uit en houdt zij registraties en 
meldingen bij. DNB legt ten behoeve van die taken gegevens over onder 
toezicht staande instellingen vast. Ook voert DNB een administratie om de 
invordering van boetes, dwangsommen en kosten te bewaken. Bij juridische 
procedures stelt DNB een zaakdossier samen en beheert zij dat. 
 
Toezichthouden 
Beschrijving  
Voor het houden van toezicht vergaart DNB gegevens van en over onder 
toezicht staande instellingen. DNB verwerkt persoonsgegevens voor de 
uitvoering van risico-georiënteerd toezicht in het kader van de Wet Financieel 
toezicht, de Wet voorkomen witwassen en terrorismefinanciering (Verordening 
2006/1781/EG) en de Sanctiewet. DNB kan daarvoor onder meer gegevens 
vorderen bij de onder toezicht staande instellingen. De gegevens die relevant 
zijn voor het toezicht legt DNB vervolgens vast in een toezichtdossier. DNB 
beheert deze dossiers. Grote datasets kunnen doorzocht worden met behulp 
van eDiscovery.  
 
Categorieën persoonsgegevens  

• namen, contactgegevens en gespreksverslagen van aanspreekpunten 
bij onder toezicht staande instellingen; 

• gegevens van bestuurders/beleidsbepalers over hun betrouwbaarheid 
en geschiktheid inclusief strafrechtelijke antecedenten; 

• persoonsgegevens van functionarissen die mogelijk handelen met 
voorkennis; 

• klantgegevens van onder toezicht staande instellingen, waaronder 
financieel-economische gegevens (bijvoorbeeld gegevens over 
hypotheken, transactiegegevens of saldo-gegevens); 

• persoonsgegevens in de incidentendatabase; 
• persoonsgegevens in onderzoeksdata; 
• digitale gegevens zoals e-mailboxen en chatgesprekken verstaan.  
• openbare gegevens van het internet (OSINT). 

 
Grondslag  
DNB verwerkt deze persoonsgegevens voor de uitvoering van haar publieke 
taak als toezichthouder (AVG artikel 6, eerste lid, onder e). 
 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0020368/2021-07-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0041583/2021-07-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0041583/2021-07-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0020809/2021-07-01
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Uw persoonsgegevens en derden 
Uw persoonsgegevens kunnen aan derden worden verstrekt in het kader van 
toezicht, de bescherming van de integriteit van de financiële sector, en 
noodzakelijke afstemming, bijvoorbeeld in geval van rechtsvervolging, samen 
met andere (toezichthoudende) instanties, zoals de Autoriteit Financiële 
Markten (AFM), de betrokken instanties van het Financieel Expertise Centrum 
(FEC), infobox Crimineel en Onverklaarbaar Vermogen (iCOV), 
toezichthoudende instanties in andere lidstaten, toezichthoudende instanties 
van landen die geen lidstaat zijn, de Europese Commissie, de Europese 
toezichthoudende autoriteiten, de Europese Centrale Bank in haar 
hoedanigheid van toezichthoudende autoriteit, de Afwikkelingsraad, het 
Gemengd Comité van de Europese toezichthoudende autoriteiten en het 
Europees Comité voor systeemrisico's.  
 
Voor de samenwerking met de AFM en binnen het FEC en iCOV zijn 
convenanten vastgesteld. Zie Stcrt. 10 juli 2007, nr. 130 (AFM), Stcrt. 7 
februari 2014, nr. 2351 (FEC) en Stcrt. 1 maart 2019, nr. 11305 (iCOV). Op de 
website van FEC en iCOV zijn privacy statements geplaatst.  
 
 
Administratie 
Beschrijving  
DNB houdt een administratie bij van uitstaande invorderingen en kosten van 
boetes en dwangsommen. Dit doet DNB om te bewaken dat boetes, verbeurde 
dwangsommen en te verhalen kosten daadwerkelijk worden betaald. Daarbij 
worden contactgegevens van onder toezicht staande instellingen vermeld. 
 
Categorieën persoonsgegevens  
persoonsgegevens voor de behandeling van bezwaren en het voeren van 
juridische procedures zoals namen en contactgegevens 
 
Grondslag  
DNB verwerkt deze persoonsgegevens omdat dat noodzakelijk is voor de 
uitvoering van haar publieke taak als toezichthouder (AVG artikel 6, eerste lid, 
onder e). 
 
Uw persoonsgegevens en derden  
Daar waar een relevante uitzondering is op toezichtvertrouwelijkheid kunnen 
persoonsgegevens gedeeld worden met deelnemers van 
samenwerkingsverbanden ten behoeve van het versterken van de integriteit 
van de financiële sector.  
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Handhaven 

Beschrijving  
Voor het houden van toezicht vergaart DNB gegevens ten behoeve van haar 
onderzoek. DNB kan van de klager bewijsmateriaal vorderen. Van de mogelijke 
overtreder, maar ook van derden die beschikken over relevante informatie, 
kunnen door middel van de inzet van toezichtsbevoegdheden gegevens worden 
verzameld. De gegevens die relevant zijn voor het toezicht legt DNB vervolgens 
vast in een toezichtdossier. DNB beheert dat dossier. 
 
Categorieën persoonsgegevens  

• Naam, contactgegevens en eventuele financiële gegevens van de 
klager; 

• Persoonsgegevens in het bewijsmateriaal van de klager; 
• Naam en contactgegevens van de contactpersoon van de overtreder; 
• Persoonsgegevens verkregen van derden (na toepassing van 

toezichtsbevoegdheden).  
 
Grondslag  
DNB verwerkt deze persoonsgegevens, omdat dat noodzakelijk is voor de 
uitvoering van haar publieke taak als toezichthouder (AVG artikel 6, eerste lid, 
onder e). 
 
Uw persoonsgegevens en derden 
Uw persoonsgegevens worden niet met de derden gedeeld, tenzij dat 
noodzakelijk is voor het goed kunnen verrichten van het toezichtsonderzoek én 
daar geen geheimhoudingsplicht (bijv. art. 1:89 Wft) in de weg staat.  
 
Afwikkelen van betalingsverkeer 
 
Beschrijving  
DNB verwerkt persoonsgegevens om betalingsverkeer tussen financiële 
instellingen mogelijk te maken, om onderpanden en waarden bij monetaire 
operaties in bewaring te nemen, en voor kredietverlening aan banken. 
Daarnaast verwerkt DNB persoonsgegevens voor betalingsverkeerbeleid en 
marktinfrastructuurbeleid.  
 
Categorieën persoonsgegevens  
Gegevens noodzakelijk voor het afwikkelen van de financiële gegevensstromen, 
waaronder IBAN, bankrekeningnummers, naam rekeninghouder, omschrijving 
transactie. 
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Grondslag  
DNB verwerkt deze persoonsgegevens, omdat dat noodzakelijk is voor de 
uitvoering van haar publieke taak als centrale bank (AVG artikel 6, eerste lid, 
onder e). 
 
Uw persoonsgegevens en derden 
DNB verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij dat voor de 
afwikkeling van de betaling noodzakelijk is.  
 
Uitvoering van het depositogarantiestelsel 
 
Beschrijving 
Er is in Nederland en voor Caribisch Nederland (Bonaire, Saba en Sint 
Eustatius) een depositogarantiestelsel (DGS) dat tot doel heeft 
rekeninghouders te compenseren als de Nederlandsche Bank van oordeel is dat 
een bank niet meer kan voldoen aan haar verplichtingen die voortvloeien uit 
vorderingen uit deposito’s of bij rechterlijke uitspraak (Wft Artikel 3:260).   
 
DNB voert het DGS uit.  
 
Om het DGS uit te kunnen voeren ontvangt DNB persoonsgegevens van 
rekeninghouders van banken. Als DNB besluit tot toepassing van het DGS is 
het van belang om snel en accuraat vast te kunnen stellen of u als 
rekeninghouder van de bank recht heeft op een vergoeding. DNB heeft 
hiervoor de gegevens van de rekeninghouders van een bank nodig. De bank 
verstrekt deze gegevens aan DNB. 
 
DNB besluit, voor zover mogelijk, geautomatiseerd of u recht heeft op een 
vergoeding en wat de hoogte van de vergoeding is. Deze beoordeling maken 
wij op basis van de ontvangen gegevens en de DGS-regelgeving. Deze 
beslissing is geautomatiseerd opdat u in de meeste gevallen snel over uw geld 
kunt beslissen. Het kan zijn dat DNB aanvullende gegevens vraagt alvorens 
een besluit te kunnen nemen, bijvoorbeeld in het geval uw bank uw account 
gevlagd heeft. Elk besluit bevat een motivering. In geval u het niet eens bent 
met een besluit dan is het mogelijk om bezwaar te maken.  
 
Categorieën persoonsgegevens  

• persoonsgegevens om de identiteit van de rekeninghouder vast te 
stellen; 

• een overzicht van alle rekeningen van een rekeninghouder en saldi; 
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• markeringen of een rekening of rekeninghouder in aanmerking komt 
voor het DGS; 

• aanvullende gegevens die nodig zijn om tot uitkering over te gaan; als 
een rekening door de bank is geblokkeerd of gevlagd, dan ontvangen 
we de reden hiervan (het kan gaan om een strafrechtelijk gegeven, 
zoals een veroordeling voor witwassen van geld). De gegevens kunnen 
aangevuld worden door uitvragen bij de Justitiële Informatiedienst.  

 
Grondslag  
DNB heeft de persoonsgegevens nodig om haar wettelijke taak als 
depositogarantiestelselhouder in het algemeen belang uit te kunnen voeren 
(AVG artikel 6, eerste lid, onder e). 
 
Uw gegevens en derden  
Uw persoonsgegevens worden gedeeld met het Depositogarantiefonds. Dit 
fonds verzorgt de financiering van uw vordering en voor ditzelfde bedrag 
neemt het fonds deze claim van u over op de failliete bank. In de periode dat 
het DGS niet in werking is, ontvangt DNB gegevens van banken om de 
juistheid van de gegevens te beoordelen. 
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Verwerken bankbiljetten en falsificaten 
 
DNB zet zich in voor schone, gave en echte eurobankbiljetten. Daarnaast werkt 
DNB mee aan de bestrijding van valsmunterij. Zo controleert DNB gebruikte 
biljetten op echtheid, beschadiging, vervuiling en echtheid. Bij aanvragen of 
meldingen over bankbiljetten verwerkt DNB persoonsgegevens. 
 
Beschadigde en vervuilde bankbiljetten 
Beschrijving  
Als u in het bezit bent van beschadigde bankbiljetten, dan kunt u een aanvraag 
doen om de waarde van het beschadigde bankbiljet vergoed te krijgen. Hiertoe 
vult u een aanvraagformulier en ondertekent dit. U stuurt dit met het geld op 
per post of komt langs bij de balie van DNB. Voor de financiële afwikkeling van 
die aanvragen verwerkt DNB persoonsgegevens.  
 
Categorieën persoonsgegevens  
• NAW-gegevens 
• Geboortedatum 
• IBAN 
• Handtekening 
• kopie van het identiteitsbewijs 
 
Grondslag  
DNB verwerkt persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering 
van haar publieke taak (AVG artikel 6, eerste lid, onder e). 
 
Verstrekking  
DNB verstrekt uw persoonsgegevens enkel aan derden in geval aangifte wordt 
gedaan. 
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Valse bankbiljetten 

Beschrijving  
Valse bankbiljetten kunnen via een formulier of bij de balie van DNB aan DNB 
worden verstrekt. Voor de afwikkeling van deze bankbiljetten verwerkt DNB 
persoonsgegevens.  
 
Categorieën persoonsgegevens  
• NAW-gegevens 
• Geboortedatum 
• IBAN 
• Handtekening 
• kopie van het identiteitsbewijs. 
 
Grondslag 
DNB verwerkt deze gegevens daar dit noodzakelijk is voor de uitvoering van 
haar publieke taak (AVG artikel 6, eerste lid, onder e). 
 
Verstrekking  
DNB verstrekt uw persoonsgegevens enkel aan derden in geval aangifte wordt 
gedaan.   
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Kasbalie 
Beschrijving  
DNB helpt particuliere klanten (individu en bedrijven) met verzoeken 
aangaande chartaal geld, waarbij controles worden uitgevoerd, in het bijzonder 
ter voorkoming van witwassen. 
 
Categorieën persoonsgegevens  
• NAW-gegevens 
• Geboortedatum 
• IBAN 
• Handtekening 
• kopie van het identiteitsbewijs. 
 
Grondslag  
DNB verwerkt deze gegevens daar dit noodzakelijk is voor de uitvoering van 
haar publieke taak (AVG artikel 6, eerste lid, onder e). 
 
Uw persoonsgegevens en derden  
DNB verstrekt uw persoonsgegevens enkel aan derden in geval aangifte wordt 
gedaan.   
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Werknemersbeleid en aannemen nieuwe werknemers 
 
Medewerkers 
Beschrijving  
DNB verwerkt persoonsgegevens van medewerkers voor de volgende zaken: 

• uitvoeren van het personeelsbeleid instroom, uitstroom, detachering, 
ouderschapsverlof, vakantiedagen, et cetera 

• uitvoeren van personeelsregelingen vakbondcontributie, 
ziektekostenverzekering en hypotheek 

• uitvoeren mobiliteitsbeleid lease, openbaar vervoer en 
kilometerregistratie woon-werkverkeer 

• verzuimbeheer 
• performance management het sturen van de functionering van 

werknemers 
• management development het ontwikkelen van management- en 

leiderschapsvaardigheden van (toekomstige) managers 
• tijdregistratie 
• verzorgen en administreren intern opleidingscurriculum 
• beheren stamkaartgegevens 
• beheren digitale bedrijfsmiddelen 
• Behandelen van meldingen incidenten en misstanden 
• toegangscontrolesysteem tot gebouwen 
• Reserveren van werkdagen op kantoor t.b.v. een veilige terugkeer naar 

kantoor conform Corona maatregelen 
• screening 
• Beschikbaar stellen van gegevens- en communicatie-technologie zoals 

email, telefoons en teleconferencing applicaties en noodzakelijke 
verwerkingen hiervoor 

• E-mail vangnet. Alle verzonden en ontvangen email wordt, totdat 
anders wordt besloten, blijvend bewaard. In uitzonderlijke gevallen en 
altijd met toestemming directie, kunnen deze mails doorzocht worden 

• verwerken gegevens gebruikersovereenkomsten sportfaciliteiten 
• bijzonder onderzoek bij vermoeden integriteitschending 
• Controle gebruik digitale bedrijfsmiddelen onder andere door middel 

van analyse logfiles, ten behoeve van het bewaken van de 
betrouwbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van DNB gegevens. 

• Personeelsgegevens kunnen gedeeld worden met arbeidsrecht 
advocaat voor het inwinnen van advies in verband met functioneren 
werknemer en/of het vermoeden van een integriteitschending. 

Noot: voor inhuurkrachten onder gezagsverhouding van DNB manager zijn 
dezelfde verwerkingen van toepassing als voor medewerkers. 
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Categorieën persoonsgegevens  

• NAW-gegevens 
• Telefoon en e-mailadres 
• IBAN 
• Salaris, delcaraties en arbeidsvoorwaarden  
• BSN en kopie identiteitsbewijs  
• Nationaliteit, burgerlijke staat, geboortedatum- en plaats 
• Functie en dienstverband 
• Opleidingen en trainingen  
• Verzuim  
• Functioneringsgegevens  
• Contactpersoon in geval van nood 
• Ondersteuningsbehoefte (bijvoorbeeld in geval van een handicap) 

 
 
Grondslag  
DNB  verwerkt uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor de 
uitvoering van uw arbeidsovereenkomst (AVG artikel 6, eerste lid, onder b), of 
omdat dit noodzakelijk voor de uitvoering van een wettelijke verplichting die op 
DNB rust (AVG artikel 6, eerste lid, onder c) of omdat DNB een 
gerechtvaardigd belang heeft in het kader van haar bedrijfsprocessen (AVG 
artikel 6, eerste lid, onder f). 
 
Uw persoonsgegevens en derden 
Persoonsgegevens kunnen ook verstrekt worden aan CBS ten behoeve van het 
meten van inclusie. 
 
Sollicitanten 
Beschrijving  
De persoonsgegevens van sollicitanten verwerkt DNB voor de werving en 
selectie van nieuwe werknemers. Persoonsgegevens die door de sollicitant 
worden doorgegeven, worden door DNB verzameld en verwerkt in het kader 
van het in behandeling nemen van de sollicitatie voor een eventuele 
tewerkstelling en het mogelijk maken van een verantwoorde, efficiënte en 
effectieve sollicitatieprocedure. Daarnaast is er extra aandacht voor 
sollicitanten met een achterstand op de arbeidsmarkt.   
 
Categorieën persoonsgegevens  

• NAW-gegevens 
• contactgegevens  
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• Gegevens in CV (onder meer werkervaring, cognitieve testen)  
• Justitiële en strafrechtelijke gegevens;  
• Eventuele diploma’s en cognitieve tests.  

 
Grondslag  
DNB verwerkt deze persoonsgegevens, omdat DNB een gerechtvaardigd belang 
heeft in het kader van de werving en selectie van nieuwe werknemers (AVG 
artikel 6, eerste lid, onder f). Voor het opvragen van uw justitiële gegevens, 
ten behoeve van de antecedentencheck vereist de Justitiële Informatiedienst 
uw toestemming.  
 
Uw persoonsgegevens en derden  
DNB verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden. 
 
zie ook onze privacy notice voor sollicitanten.   
 
 
 
Inkoop 
Beschrijving  
DNB koopt diensten in van derden, hierbij worden persoonsgegevens verwerkt.  
 
Categorieën persoonsgegevens 

• NAW-gegevens; 
• identificerende gegevens; 
• voor communicatie benodigde gegevens; 
• financiële gegevens; 
• contractuele gegevens; 
• gegevens inkoopprocedure. 

 
Grondslag  
DNB verwerkt deze persoonsgegevens, omdat DNB een gerechtvaardigd belang 
heeft om producten en diensten in te kunnen kopen (AVG artikel 6, eerste lid, 
onder f).  
 
Verstrekking  
In sommige gevallen krijgen deze derden de beschikking over 
persoonsgegevens van DNB. Deze derde partij kan hiervoor verwerker zijn, 
zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke of gezamenlijk 
verwerkingsverantwoordelijke. In alle gevallen zal DNB met een dergelijke 
partij een overeenkomst aangaan waarin verantwoordelijkheden voortkomend 

https://www.dnb.nl/privacy-en-beveiliging/privacy-notice/privacy-statement-sollicitanten-dnb/


  

 

25 
 

uit de AVG worden vastgelegd. Werknemers van dienstverlenende organisatie 
dewelke toegang krijgen tot gegevens of waarde (van DNB) kunnen 
onderworpen worden aan een screening. 
In geval inhuurkrachten onder gezagsverhouding van DNB manager staan dan 
zijn de zijn dezelfde verwerkingen van toepassing als voor werknemers. Bij 
belangrijke inkopen kan een onderzoek plaatsvinden onder de wet Bibob. 
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Externe communicatie 
Beschrijving  
In de externe communicatie verwerkt DNB persoonsgegevens voor: 

• publieksvoorlichting (bijvoorbeeld een FAQ) 
• nieuwsbrieven en toezending publicaties (persoonsgegevens van 

abonnees op de nieuwsbrieven van DNB 
• perswoordvoering (persoonsgegevens van journalisten voor het 

toesturen van publicaties, uitnodigingen et cetera) 
• evenementen, zoals congressen (persoonsgegevens van externen die 

zich opgeven voor deelname aan evenementen) 
• de website www.dnb.nl: 

o De webserver van DNB logt sessie-gegevens, waaronder de 
bezochte pagina’s, de duur van het bezoek, type browser en 
type operating systeem. De sessie-gegevens die worden 
vastgelegd is door DNB niet tot een persoon te herleiden en 
wordt alleen gebruikt om statistieken van het bezoek vast te 
leggen. Deze statistieken worden gebruikt voor het evalueren 
en verbeteren van de DNB-website. 

o Het is mogelijk via de DNB-website publicaties te bestellen. Om 
te voorkomen dat u bij meerdere bestellingen tijdens hetzelfde 
bezoek steeds opnieuw uw persoonlijke gegevens moet 
invullen, worden die gegevens in een zogenoemde sessie-
cookie op uw computer opgeslagen. Na het afsluiten van het 
bezoek aan de DNB-website verdwijnt deze gegevens 
automatisch van uw computer. 

• Via Innovation Hub geven AFM en DNB gezamenlijk ondersteuning bij 
uw vragen over toezicht en bijbehorende regelgeving rond innovatieve 
financiële producten en diensten. 

• DNB kan gebruik maken van social media, zoals Youtube. 
• E-mail vangnet. Alle verzonden en ontvangen email wordt, totdat 

anders wordt besloten, blijvend bewaard. In uitzonderlijke gevallen en 
altijd met toestemming directie, kunnen deze mails doorzocht worden. 

• DNB kan met externe partijen communiceren via teleconferencing 
applicaties. De mogelijkheid bestaat agenda’s extern te delen. 

 
Categorieën persoonsgegevens  

• NAW-gegevens; 
• Contactgegevens; 
• Loggingsgegevens; 
• Persoonsgegevens in verzendlijsten.   

 

http://www.dnb.nl/
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Grondslag  
DNB verwerkt deze persoonsgegevens, omdat u hier toestemming voor heeft 
gegeven (AVG artikel 6, eerste lid, onder a) of omdat DNB een gerechtvaardigd 
belang heeft met betrekking tot de bedrijfsvoering en optimalisatie daarvan en 
het bereiken van onze marketing doelstellingen, mits uw belangen niet 
zwaarder wegen (AVG artikel 6, eerste lid, onder f). 
 
Uw persoonsgegevens en derden  
DNB verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden. 
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Overige verwerkingen 
DNB kent nog een aantal andere verwerkingen van persoonsgegevens 
 
Beleidsvoorbereiding en onderzoek: monetair en 
economisch 

Beschrijving  
Eén van de taken van DNB is het vervaardigen en beschikbaar stellen van 
statistieken over het financieel systeem. Met de statistiek taak draagt DNB 
eraan bij dat beleidsmakers, toezichthouders en andere belanghebbenden 
beter gefundeerde beslissingen kunnen nemen. De statistiek taak draagt zo 
ook bij aan de ambitie van DNB om in de uitvoering van haar werkzaamheden 
maximaal waarde te halen uit data.   
 
DNB heeft een beleidsvoorbereidende taak voor de monetaire en economische 
vraagstukken. Daartoe doet zij onderzoek, gericht op de ondersteuning van 
beleidsactiviteiten, en stelt zij economische modellen en prognoses op. Waar 
onderzoeken gebruik maken van enquêtes worden gegevens geanonimiseerd 
zodra dit mogelijk is.  
 
Categorieën persoonsgegevens  

• Gepseudonimiseerde persoonsgegevens  
 
Grondslag  
DNB verwerkt deze gegevens daar dit noodzakelijk is voor de uitvoering van 
haar publieke taak (AVG artikel 6, eerste lid, onder e). 
 
Uw gegevens en derden 
Granulaire data leveren de komende jaren steeds diepere inzichten. De 
geaggregeerde statistieken en analyses gebaseerd op deze data worden 
beschikbaar gesteld via een website die de gegevens toegankelijker 
presenteert. Sommige rapportages (zoals Securities Financing Transactions 
Data Store) of data-diensten worden geleverd in samenwerking met collega 
toezichthouders of overheid instellingen. 
 
Interne controle en beleids-ondersteuning 
Beschrijving:  

• Toezichtdata worden gebruikt voor kwaliteitscontrole en 
kwaliteitsverbetering.  

• Interne audits worden uitgevoerd teneinde de effectiviteit van de 
processen van risicomanagement, beheersing en governance te 
evalueren en te verbeteren. 
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Categorieën persoonsgegevens: 
Kan in beginsel alle persoonsgegevens betreffen die binnen DNB verwerkt 
worden.  
 
Grondslag  
Deze verwerkingen lenen hun grondslag aan de oorspronkelijke grondslag 
waarvoor de persoonsgegevens verwerkt werden. In veel gevallen is dit de 
noodzakelijkheid voor de uitvoering van de publieke taak van DNB (AVG artikel 
6, eerste lid, onder e). 
 
Uw gegevens en derden 
Deze gegevens worden in beginsel niet met derden gedeeld.  
 
 
 
Contactgegevens relaties 
Beschrijving  
In verband met de bedrijfsvoering is het noodzakelijk voor DNB om 
contactgegevens van (oud)bestuurders en overige relaties te bewaren in een 
database waarvan toegang strikt bep erkt is. 
 
Categorieën persoonsgegevens  

• NAW-gegevens 
• Het e-mailadres 
• Telefoonnummer 
• Geboortedatum 

 
Grondslag  
DNB verwerkt dit persoonsgegeven, omdat DNB een gerechtvaardigd belang 
heeft in het kader van haar bedrijfsvoering (AVG artikel 6, eerste lid, onder f). 
 
Uw persoonsgegevens en derden  
DNB verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden. 
 
 
Inzageverzoeken, Woo/Wob verzoeken. 
 
Beschrijving  
DNB verwerkt persoonsgegevens waar betrokkenen hun rechten uitoefenen 
onder AVG of waar daar een uitvraag is onder Woo of Wob.  
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Categorieën persoonsgegevens  

• Kan alle persoonsgegevens betreffen zoals verwerkt door DNB 
 
Grondslag  
DNB verwerkt dit persoonsgegeven, omdat DNB er een wettelijke verplichting 
rust op DNB (AVG artikel 6, eerste lid, onder c). 
 
Uw persoonsgegevens en derden  
Informatie zoals verstrekt onder Wob of Woo worden gepubliceerd. 
 
Incidentele verwerkingen van persoonsgegevens 
Beschrijving  
Er kunnen foto’s genomen worden op evenementen of vergaderingen. DNB 
slaat deze op en kan deze later gebruiken voor interne publicaties of 
tentoonstellingen. Alvorens tot publicatie over te gaan beoordeelt DNB of 
publicatie geen onevenredige negatieve gevolgen heeft voor de betrokkene. 
DNB verwijdert de foto wanneer de betrokkene daarom vraagt.   
 
Categorieën persoonsgegevens  

• Uw beeltenis  
 
Grondslag  
DNB verwerkt deze persoonsgegevens omdat DNB een gerechtvaardigd belang 
heeft met betrekking tot de bedrijfsvoering en optimalisatie daarvan en het 
bereiken van overige doelstellingen, mits uw belangen niet zwaarder wegen 
(AVG artikel 6, eerste lid, onder f). 
 
Uw persoonsgegevens en derden  
DNB verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden. 
 
 


