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Privacy Voorwaarden 

Deze proef is een samenwerking tussen het Ministerie van Defensie (“het Ministerie”), betrokken 

Luchtvaartmaatschappijen (“Luchtvaartmaatschappij”) en Schiphol Nederland B.V. (“Schiphol”). Wij hechten 

veel waarde aan de bescherming van je privacy en persoonsgegevens. Deze privacy policy legt uit hoe jouw 

persoonsgegevens worden verzameld, gebruikt en beschermd binnen het kader van de ‘Proef’, waarbij 

deelnemers na registratie (enrollment) met behulp van gezichtsherkenning de grens kunnen passeren en 

kunnen boarden.   

 

Deelname aan deze proef is geheel vrijwillig en staat open voor deelnemers die aan de onderstaande 

voorwaarden voldoen: 

• Deelnemer is 16 jaar of ouder. 

• Deelnemer beschikt over een elektronisch paspoort. 

 

Bij de uitvoering van de Proef handelen het Ministerie, de Luchtvaartmaatschappij en Schiphol in 

overeenstemming met de wet- en regelgeving ter bescherming van persoonsgegevens, waaronder de 

Algemene verordening gegevensbescherming. Schiphol verwerkt binnen deze proef persoonsgegevens in 

opdracht van het Ministerie van Defensie, dat verantwoordelijk is voor het grensproces, en de 

Luchtvaartmaatschappij als verantwoordelijke in de relatie met de passagier/deelnemer.  

 

Welke persoonsgegevens zijn er nodig voor de “Proef”? 

Als je deelneemt aan de proef dan verzamelt Schiphol je persoonsgegevens om het mogelijk te maken om te 

registreren waarna je met behulp van je biometrische gegevens de grens kunt passeren en kunt boarden. 

De Proef bestaat uit 3 stappen: 

 

1. De deelnemer moet zichzelf registreren op de registratiekiosk. 

2. De deelnemer passeert de grens door middel van gezichtsherkenning. 

3. De deelnemer kan boarden door middel van gezichtsherkenning. 

 

Voor alle stappen is het noodzakelijk om persoonsgegevens op te slaan en te gebruiken. Het gaat om de 

volgende gegevens: 

• Paspoortgegevens 

Het paspoort wordt gescand om te controleren of deze bij de houder van het paspoort hoort door jouw 

gezichtsfoto te vergelijken met de foto in jouw paspoort. Daarnaast worden de paspoortgegevens door de 

Koninklijke Nederlandse Marechaussee gebruikt bij het uitvoeren van de grenscontrole. 

• Boardingpass 

De boardingpass wordt gescand om te bepalen of je een geldig ticket hebt voor de betreffende vlucht.  

 Biometrische gegevens  

Tijdens registratie op de registratiekiosk wordt er ook een foto van jou gemaakt voor identificatie bij de 

volgende processtappen. Deze foto wordt in template-vorm bewaard, wat betekent dat niet het zichtbare 

plaatje maar enkel de identificerende kenmerken van jouw gezicht worden onthouden. Bij het passeren van 

de grens en bij boarding wordt opnieuw een foto van jou gemaakt die wordt omgezet in template-vorm en 

vervolgens wordt gebruikt om jou te identificeren. Schiphol verzamelt jouw persoonsgegevens uitsluitend om 

de Proef uit te voeren en het biometrische systeem te kunnen testen en verbeteren. 

 

De doeleinden van de proef 

Het Ministerie, de Luchtvaartmaatschappij en Schiphol streven continue naar het verbeteren van de 

reisprocessen op de luchthaven om het reizen zo eenvoudig en plezierig mogelijk te maken. 

In deze proef is het doel om: 

• Te onderzoeken of het registratieproces, het passeren van de grens en het boarden op basis van 

gezichtsherkenning snel, efficiënt en betrouwbaar genoeg zal zijn om dit voortaan als nieuwe standaard te 

gaan gebruiken. 

• Te onderzoeken of het gebruik van automatische gezichtsherkenning de passagierstevredenheid kan 

verhogen. 



1 Juli 2019 

Schiphol verwerkt en bewaart jouw persoonsgegevens in opdracht van het Ministerie en de 

Luchtvaartmaatschappij en slechts voor zover strikt noodzakelijk om de genoemde doeleinden te realiseren. 

 

Worden jouw persoonsgegevens gedeeld met derden? 

Als je deelneemt aan de proef, kan het voorkomen dat jouw persoonsgegevens gedeeld worden met derde 

partijen die voor het uitvoeren van deze proef worden ingeschakeld. Met deze derde partijen is een 

bewerkersovereenkomst afgesloten zodat jouw gegevens ook door deze partijen goed beschermd worden. 

Persoonsgegevens zullen, zonder vooraf toestemming van de deelnemer zelf te hebben gekregen, nooit 

gedeeld worden met partijen met wie geen bewerkersovereenkomst is gesloten, tenzij het verplicht wordt 

deze af te staan op grond van de geldende wet- en regelgeving. 

 

Jouw persoonsgegevens kunnen in het kader van de proef gedeeld worden met de volgende partijen: 

• VisionBox, leverancier van apparatuur en software voor de “Proef”. 

 

Beveiliging van jouw persoonsgegevens 

Schiphol neemt passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te 

beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo zijn alle servers en andere 

opslagmedia voorzien van fysieke en softwarematige beveiliging. De toegang tot jouw gegevens blijft beperkt 

tot enkele direct bij de Proef betrokken medewerkers. Om er zeker van te zijn dat derde partijen die bij de 

proef zijn betrokken en waarmee Schiphol mogelijk jouw gegevens zal delen, de gegevens optimaal 

beveiligen, sluit Schiphol met hen een bewerkersovereenkomst. 

 

Jouw rechten  

Schiphol hecht grote waarde aan transparantie. Daarom vinden wij dat je altijd moet kunnen achterhalen 

welke persoonsgegevens Schiphol over jou verzamelt en verwerkt ten behoeve van de Proef.  

De Proef is gebaseerd op vrijwillige deelname. Aan het begin van de registratie geef je jouw persoonlijke 

toestemming voor het gebruik van jouw gegevens binnen de Proef. Tijdens het registratieproces 

kan je op elk moment de deelname beëindigen. In dat geval worden alle gegevens gewist.  

Alle biometrische gegevens die we verzamelen voor het uitvoeren van de Proef worden uiterlijk 24 uur na het 

nemen van de foto bij registratie volledig gewist. De gegevens die verzameld worden in het kader van de 

grenscontrole zullen op dezelfde manier worden behandeld als dat regulier het geval is. Dat betekent dat de 

Koninklijke Nederlandse Marechaussee deze gegevens langer kan bewaren in het geval dat door hen 

noodzakelijk wordt geacht.  

In het geval je vragen hebt over privacy gerelateerde zaken binnen de Proef, dan kun je een e-mail te sturen 

naar dpo@schiphol.nl.  

 

Contactinformatie 

Schiphol begrijpt dat je mogelijk meer vragen hebt over deze proef. Voor meer informatie kun je contact met 

ons opnemen via e-mail: facialrecognition@schiphol.nl. 

 

Wijzigingen van de privacy policy 

Schiphol kan deze privacy policy van tijd tot tijd wijzigen. Dat kan bijvoorbeeld nodig zijn vanwege 

aanpassingen van de opzet van de proef of vanwege gewijzigde wet- en regelgeving. Het is daarom raadzaam 

om regelmatig deze privacy policy te raadplegen. De meest recente versie van de privacy policy 

is ook elektronisch beschikbaar op www.schiphol.nl/gezichtsherkenning.  
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