Privacy Statement Pilot Uitreis
Deze proef is een samenwerking tussen de Koninklijke Marechaussee (“Marechaussee”) - onder
verwerkingsverantwoordelijkheid van het Ministerie van Defensie - en Schiphol Nederland B.V. (“Schiphol”), gezamenlijk te
noemen ‘Partners’. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van je privacy en persoonsgegevens. In dit privacy
statement leggen wij 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. De
Partners handelen in overeenstemming met de wet- en regelgeving ter bescherming van persoonsgegevens, waaronder de
Algemene verordening gegevensbescherming (hierna: AVG).
Let op: gewijzigd proces!
Op dit moment omvat het enrollment-proces op de luchthaven een extra stap, namelijk registratie voor boarden met
behulp van gezichtsherkenning. Er is besloten om deze vorm van boarden voorlopig buiten beschouwing te laten. Er
worden daarom geen persoonsgegevens gedeeld met een luchtvaartmaatschappij. Wanneer de proef wordt uitgebreid
wordt ook dit Privacy Statement aangepast.
Informatie over deze proef
De Partners streven continue naar het verbeteren van de reisprocessen op de luchthaven om het reizen zo eenvoudig en
plezierig mogelijk te maken.
Deze proef heeft als doel om te onderzoeken of het registratieproces en het passeren van de grens op basis van
gezichtsherkenning snel, efficiënt en betrouwbaar genoeg zal zijn om dit voortaan als nieuwe standaard te gaan gebruiken.
Daarnaast wordt onderzocht of het gebruik van automatische gezichtsherkenning de passagierstevredenheid kan verhogen.
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 (een paspoort met een onzichtbare chip in de houderpagina,
aangegeven met een e-symbool);
•
Reizigers van iedere luchtvaartmaatschappij kunnen deelnemen aan de proef.
De proef bestaat uit twee stappen:
1. De deelnemer moet zichzelf registreren op de registratiekiosk (enrollment) en voert de boarding pass in om toegang te
krijgen tot het beveiligde gedeelte op de luchthaven (security access);
2. De deelnemer passeert de grens door middel van gezichtsherkenning.
Voor welke doeleinden worden je persoonsgegevens verwerkt?
Voor deze proef worden jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden verwerkt:
•
Schiphol verzamelt jouw boarding pass gegevens ten behoeve van het security access proces. Schiphol heeft een
wettelijke verplichting om aan de hand van je boarding pass te controleren of je toegang mag krijgen tot het
beveiligde gedeelte op de luchthaven. Alleen reizigers die binnen 12 uur vliegen krijgen toegang.
•
De Marechaussee verzamelt jouw paspoortgegevens ten behoeve van het grensproces, omdat dit noodzakelijk is
voor de uitvoering van de grenscontroletaak. De Marechaussee controleert aan de hand van je paspoort of je de
grens mag passeren. Wanneer je toestemming geeft aan de Marechaussee kun je ook door middel van
gezichtsherkenning het grensproces gemakkelijk doorlopen. Je hoeft in dit geval niet opnieuw je paspoort te tonen
bij de grens.
Verwerkingsverantwoordelijkheid
•
Schiphol is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van security
access.
•
De Marechaussee is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van het
grensproces.
Schiphol verzamelt persoonsgegevens voor security access. In opdracht van de Marechaussee verzamelt Schiphol bij deze
proef persoonsgegevens voor het grensproces. De Marechaussee heeft Schiphol hiervoor ingeschakeld als verwerker.

Hoe lang worden jouw persoonsgegevens bewaard?
Binnen deze proef worden persoonsgegevens maximaal 24 uur bewaard. Alleen indien en zo lang als dit noodzakelijk is voor
de uitvoering van de politietaak op de luchthaven, kunnen jouw persoonsgegevens door de Marechaussee bij uitzondering
langer worden bewaard.
Worden jouw persoonsgegevens gedeeld met derden?
De Marechaussee is ten behoeve van de grenscontrole verplicht om persoonsgegevens te matchen met gegevensbestanden
van de politie en opsporingsinstanties. Dit gebeurt ook bij het reguliere grensproces. Daarnaast worden persoonsgegevens
alleen gedeeld met de leverancier en beheerder van de apparatuur en software binnen deze proef.
Beveiliging van jouw persoonsgegevens
De Partners hebben passende technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd ter bescherming van de
persoonsgegevens die binnen deze proef worden verwerkt. Hierbij is aangesloten bij het beschermingsniveau van de
Marechaussee.
Wat zijn jouw rechten?
Je hebt het recht op inzage van een overzicht van je persoonsgegevens en, onder bepaalde voorwaarden, rectificatie
en/of verwijdering van persoonsgegevens. Daar komt bij dat je in bepaalde gevallen ook het recht hebt op beperking
van de verwerking van persoonsgegevens, het recht op bezwaar tegen de verwerking en het recht op dataportabiliteit.
Als je toestemming hebt gegeven voor het verwerken van je persoonsgegevens voor deze proef, dan kun je deze
toestemming te allen tijde intrekken. Let wel, het intrekken van je toestemming heeft geen terugwerkende kracht. Als
je niet meer wenst deel te nemen aan deze proef kun je te allen tijde de reguliere processen volgen. Het is in dit geval
belangrijk dat je niet voor de poortjes met gezichtsherkenning staat of gaat staan. Met behulp van informatieborden
en markeringen op de grond is aangegeven welke poortjes gezichtsherkenning gebruiken en wat de reikwijdte van de
camera’s is.
In het geval je vragen hebt over privacy gerelateerde zaken binnen de proef, of als je een beroep wilt doen op één van
jouw rechten uit de AVG, dan kun je een e-mail sturen naar dpo@schiphol.nl. De DPO van Schiphol heeft hier een
coördinerende rol en zal je verzoek doorzetten naar de partij waar het verzoek op ziet. Let wel, wij kunnen aanvullende
informatie vragen ter verificatie van je identiteit bij het inroepen van deze rechten.
Klacht indienen
Je kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je ontevreden bent over het gebruik van je
persoonsgegevens door de Partners. Bijvoorbeeld, als je van mening bent dat wij je persoonsgegevens niet met zorg
gebruiken, of omdat je verzoek tot inzage of rectificatie niet tijdig is beantwoord.
Contact opnemen
De Partners begrijpen dat je mogelijk meer vragen hebt over deze proef. Voor meer informatie kun je contact met ons
opnemen via e-mail: facialrecognition@schiphol.nl.
Dit privacy statement is laatst gewijzigd op: [05-03-2021].
De Partners kunnen dit privacy statement van tijd tot tijd wijzigen. Dat kan bijvoorbeeld nodig zijn vanwege gewijzigde weten regelgeving. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacy statement te raadplegen. De meest recente versie van het
privacy statement is ook elektronisch beschikbaar op www.schiphol.nl/gezichtsherkenning.

