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Stand van zaken per februari 2021
Vanaf augustus 2020 tot en met 11 februari 2021 is met Google gesproken over
maatregelen en afspraken die kunnen leiden tot het wegnemen of verlagen van
de 10 geconstateerde hoge risico’s.
De gesprekken hebben niet geresulteerd in voldoende mitigatie van de risico’s. Na
herbeoordeling blijven er in de DPIA 1 8 hoge risico’s over.
SLM wil een mogelijk toekomstig gebruik van Google Cloud binnen de
Rijksoverheid in overeenstemming met de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) mogelijk maken. Daarom is, conform art. 36 lid 1
AVG, op 15 februari 2021 een voorafgaande raadpleging ingediend bij de
Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De AP reageert conform art. 36 lid 2 AVG. De
standaard termijn voor het advies van de AP bedraagt acht weken, deze termijn
kan voor complexe zaken verlengd worden met nog eens zes weken. Verder kan
deze termijn nog oplopen door bijvoorbeeld verplichte internationale afstemming.
Op 1 maart is de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken. 2
Vervolgstappen
SLM adviseert een voorgenomen gebruik van Google Cloud producten en diensten
uit te stellen tot er meer duidelijkheid is ten aanzien van het beperken of
wegnemen van de hoge risico’s. De AP heeft in zijn ontvangstbevestiging van de
voorafgaande raadpleging er op gewezen dat verwerkingen niet kunnen worden
gestart totdat de procedure van de voorafgaande raadpleging is afgerond
Ik houd u op de hoogte van de ontwikkelingen in deze zaak
Met vriendelijke groet,

Paul van den Berg
Strategisch Leveranciersmanager Rijk
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