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Onderwerp 
Besluit geen nader onderzoek Waarschuwingsregister Hotel Security Management 

   

Geachte heer/mevrouw, 

 

Op 25 januari 2017 deed u bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een melding over de voorgenomen 

verwerking van persoonsgegevens genaamd Waarschuwingsregister Hotel Security Management (HSM). 

De melding is bij de AP geregistreerd onder nummer m1647837. Naar aanleiding van de melding is de AP 

op grond van artikel 31 Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) een voorafgaand onderzoek gestart 

naar de voorgenomen verwerking. Deze heeft geleid tot het besluit geen nader onderzoek in te stellen als 

bedoeld in artikel 32, derde lid, Wbp. U mag met de gegevensverwerking beginnen. 

 

De AP heeft het Waarschuwingsregister HSM en de bijbehorende Protocol en Toelichting daarop eerder 

onderzocht en goedgekeurd. Op 8 december 2010 heeft de AP voor deze zwarte lijst een 

rechtmatigheidsverklaring afgegeven voor de duur van zes jaar (bekend onder zaaknummer z2009-01187). 

Nu, in 2017, kunnen 3, 4 en 5 sterren hotels in Nederland deelnemer worden aan het 

Waarschuwingsregister en is de technische beveiliging aangescherpt.  

 

De AP is van oordeel dat met het Protocol Hotel Security Management van 23 januari 2017  voor de risico’s 

nog steeds adequate waarborgen zijn getroffen. Dit brengt met zich mee dat nader onderzoek niet nodig is. 

Let op: met ingang van 25 mei 2018 gelden de bepalingen uit de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming1 en kan dit anders zijn. 

 

 

                                                                        
1
 Zie voor meer informatie de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/europese-privacywetgeving/algemene-verordening-
gegevensbescherming?qa=avg   

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/europese-privacywetgeving/algemene-verordening-gegevensbescherming?qa=avg
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/europese-privacywetgeving/algemene-verordening-gegevensbescherming?qa=avg
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Het bovenstaande laat onverlet dat u de waarborgen en verplichtingen uit de Wbp dient na te leven. 

Klachten of nieuwe informatie over de verwerking kunnen ertoe leiden dat de AP nadere inlichtingen bij u 

inwint of een onderzoek start. Als u in de toekomst de gegevensverwerking wil uitbreiden, wijzigen of 

verlengen moet u een nieuwe melding – met bijbehorende relevante documentatie – indienen bij de AP.  

 

Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen op grond van de Algemene wet bestuursrecht 

binnen zes weken een bezwaarschrift indienen bij AP.  Het indienen van een bezwaarschrift schort de 

werking van dit besluit niet op. Indien onverwijlde spoed – gelet op de betrokken belangen – dat vereist 

kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. 

 

Hoogachtend, 

 

Namens de Autoriteit Persoonsgegevens, 

 

 

 

 


