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Melding opslag biometrische gegevens

Vandaag donderdag L2 juíi 20L8 heb ík omstreeks half twee contact gehad met1-
5Eheeftmijgeme[ddatuitkeringsgereChtigdenvandegemeenteNïssewaardeen
contract aangeboden krijgen waarin zi1 verplicht worden gesteld om biometrische kenmerken
{vingerafd ruk) te verschaffen.

lnditgesprekheeft{EIaangegeVendathrjhierovercontacLheeftgehadmetde
autsriteit persoonsgegevens (AP). Hierbi heeft de AP aangegeven mogelijk een onderzoek te zulien
starten naar aanleiding vah deze melding,

Onder de AVG is het niettoegestaan om biometrische kenmerken 0p te slaan, Slechts in zeer
uitzonderlijke gevallen wordt het gebruik en de opslagvan biometrische gegevens toegestaan
{https://wvw.autoriteitpersoonsgeeevens.nl/nl/onderwerpen/identificatie/hiometrie?qa=vinserafdr
g[). e ehruik van een vingerafdruk voor aan- en afwezigheidregistratie is zeker niet toege*aan.

Wanneer de AP daadwerkelijk een onderzoek start is het van belang dat wrj aan kunnen tonen dat
r,rre direct maatregelen hebhen genomen uanaf het moment dat wiJ op de hoogte zijn van deze
overtreding.

BíjhetteamvanteamcoördlnatorGhebikÏnzagegekregeninhetcontractwaaroVer
#hethad'Hethleektegaanomëenzogenaamdetrajectplan.lnartikel5vandeze
overeenkomst Ís indèrdaad opgenomen dat de ondertekenaar verplicht is mee te werken aan het
aan- en afwezigheids registratïesysteem door middel van het geven van een vrngerafdruk,
Dit is verhoden.

lk heb geadviseerd om artÍkel 5 zodanigaan te passen dat ergeen enkelevenviizing rneerinstaat
naar het gebruikvan een vingerafdruk. Dit advies is, na overleg met plaatsvervangend afdeiinghoofd

-HtEovergenomen.rHrheeftzorggedragenvooraanpassingvande
overeenkomst zodat in het vervolg het aangepaste artÍkel 5 gehruikt wordt.

In het overleg met GE en E is tevens het gehruikvan het
registratlesysteem aafl de orde gekomen. Onze mening is dat dit direct gestaakt moet worden omdat
er hier feitel'rjksprake is van een ovefiredlng,
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Melding opslag biome?nsche gegevens

Het systeem wordt niet gebruikt onder verantwoordeiijkheÍd van de gemeenie Nissewaard maar

door de afdeling Voorne Puiten Werk bv iVPWbv). VPWbv heeft hierÍn een zelfstanciige

veraniwoordelijkheid.
VpWbv is al lariger op de hoogte van het feit dat het gehruik van de vÍngerafdruk niet is toegestaan

onder de AVG. Hiertoe hebben zij een traject gedcart om het regisiratiesysieern aan ie passen,

VpWbv Ís van mening datzij, totdat er nieuwe sof'Lware is geïnstalleerd, gebruik kunnen hlijven

maken van het huidige sYsteem.

Ik heb omstreeks hatf vÍeríEEgeheld. Ik heb hem bedankÍvoor het doen van deze

zeer terechte melding en hem op de Èoogte gebracht van het feit dat de aanpassing aan het

formulier per direct is uitgevoerd,

Op zijn vraag wat er geheurt met de onterecht opgeslagen gegevens heb ik hem gemeld dat dtt

onderverantwoordelljkheld valtvan VPWbv en dat ik daarovergeen zeggenschap heb'

ilEheeft aangegeven hierover zelf contact op te nemen met de functïonaris

gegevensbeschermíng van VPWbv.

De eerste maatregelen zijn genomen, nu is het aíwachten of de AP een onderzoek gaat uitvoeren"

Mocht dit het geval z'1in dan kunnen wij aan onze kant laten zien dat we maatregelen genomen

hebben. VPWhv zal over haar maatregelen zelf verantwoordíng af moeten leggen'

lk hen van men
arnaast is het zo dat naar mijn men


