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Verklaring beoordeling privacy aspecten Ageviewers systeem

Introductie
Het belang van privacybescherming en naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens heeft
centraal gestaan bij de inrichting van processen bij cliënte, Hollandsche Exploitatie Maatschappij,
h.o.d.n. “Ageviewers”. Om die reden heeft Ageviewers mijn kantoor (“CMS”) reeds in 2007
ingeschakeld, nog tijdens de ontwikkelingsfase van de systematiek.
Als vertrekpunt is ervan uit gegaan dat het communiceren van een camerabeeld van een aspirantkoper en / of diens identiteitsdocument naar een extern controlecentrum en de (tijdelijke) weergave
van deze beelden op een beeldscherm, een verwerking van persoonsgegevens is als bedoeld in de
Wet Bescherming Persoonsgegevens (“Wbp”). Naast de eisen die voortvloeien uit de Wbp, is ook
gekeken naar de persoonlijke levenssfeer van aspirant kopers. In dat kader is onder meer het
Ageviewers systeem vergeleken met de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer die andere manieren
van leeftijdscontrole met zich mee brengen
Bij de beoordeling van het Ageviewers systeem heeft CMS in het bijzonder aandacht besteed aan:
 de grondslag van de gegevensverwerking die met de communicatie en weergave van
beelden gepaard gaat;
 de mate waarin persoonsgegevens worden verwerkt, met name in het licht van het
proportionaliteits- en subsidiariteitsbeginsel;
 de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen van Ageviewers; en
 de informatievoorziening aan betrokkenen.
Privacy by design
Wezenlijk voor de beoordeling is dat het Ageviewers systeem geen volledig geautomatiseerd
controlesysteem is. Er is geen sprake van computergestuurde verwerking en herkenning van
biometrische eigenschappen. De digitale verwerking van persoonsgegevens blijft beperkt tot het
transport van het beeldmateriaal naar het controlecentrum van Ageviewers en de weergave ervan op
het beeldscherm van speciaal geïnstrueerde controlemedewerkers, die de daadwerkelijke controle
uitvoeren.
Het systeem is zodanig ingericht dat de te verwerken gegevens in alle gevallen worden beperkt tot
het absolute minimum dat nodig is voor een verantwoorde verificatie. Zo wordt als eerste fase in het
verificatieproces uitsluitend een afbeelding van het gelaat aangeboden aan de controlemedewerker.
Andere persoonlijke of identificeerbare gegevens (zoals koopgedrag, locatie en
lichaamskenmerken) heeft de controlemedewerker niet.
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Deze memo kan vertrouwelijke informatie bevatten, beschermd door een beroepsgeheim. U dient de inhoud niet aan derden openbaar te maken. Indien u niet de beoogde ontvanger
bent, stel dan de bovenstaande afzender zo spoedig mogelijk op de hoogte.
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