Model
Het model bestaat uit 17 punten verspreid over vier onderdelen. Onderdeel A behandelt de feiten van
de voorgenomen gegevensverwerkingen. De beoordeling van de feiten aan het juridische kader komt
aan de orde in onderdeel B. Onderdeel C gaat over risico’s voor de rechten en vrijheden van
betrokkenen en onderdeel D gaat over de beoogde maatregelen om die risico’s aan te pakken. Deze
opzet is ontleend aan de privacyregelgeving. 1 Het maken van een Geb is een dynamisch proces.
Denkbaar is dat nadat een beoordeling (onder B) is verricht en de risico’s (onder C) in kaart z jn
gebracht, als maatregel wordt voorgesteld om de voorgenomen verwerkingen zoals beschreven in
onderdeel A aan te passen.
De beantwoording van de 17 punten in dit model kan meer of minder gedetailleerd zijn afhankelijk van
de aard en omvang van de voorgenomen verwerking. Wel is het in alle gevallen noodzakelijk om alle
punten van het model na te gaan en de gemaakte afweging per punt op te schr jven.
A.

Beschrijving kenmerken gegevensverwerkingen

Beschrijf op gestructureerde wijze de voorgenomen gegevensverwerkingen en de verwerkingsdoeleinden.
1.

Voorstel

Beschr jf het voorstel waar de Geb op ziet en de context waarbinnen de voorgenomen
gegevensverwerking plaatsvindt.
Het betreft de Generieke proeftuinvoorziening (GPV) in samenhang met de Operationele
proeftuin Roermond. De GPV is een EBO.

2.

Politiegegevens

Categorie
betrokkenen

Soort
persoonsgegevens

Bijzondere
persoonsgegevens

Hoe worden
persoonsgegevens
verkregen

Doel
waarvoor
de
gegevens
worden
verwerkt

Bewaartermijn van
de gegevens

burgers

Kentekengegevens
worden bewaard,
hierin kan worden
gezien wanneer
een kenteken
eerder is gezien
(tijdstip en datum).
Besluitvorming is
terug te lezen dus

Nee

ANPR

Politietaak

Voor het
analysedeel geldt
een
verwerkingstermijn
van drie maanden.
De hits worden
voor de duur van 1
jaar bewaard

1

Artikel 27, tweede lid, Richtlijn

11. Rechtsgrond

Beoordeel of de verwerking van politiegegevens noodzakel jk is voor de in de Wpg
geformuleerde doeleinden. Beoordeel of de politiegegevens behoorl jk en rechtmatig worden
verwerkt en of ze rechtmatig zijn verkregen.
Deze afweging is in het stuk Nota van Rechtmatigheid OPTR en GPV gemaakt en
onderbouwd. Wordt als bijlage toegevoegd aan de GEB.

12. Bijzondere categorieën van politiegegevens

Indien b jzondere politiegegevens worden verwerkt, beoordeel of deze verwerking plaatsvindt
in aanvulling op ander politiegegevens en of dit onvermijdel jk is voor het doel van de
verwerking. Beoordeel bij verwerking van een wettel jk identificatienummer of dit is
toegestaan.
Bijzondere persoonsgegevens zijn niet aan de orde binnen de GPV

13. Doelbinding

Indien de politiegegevens voor een ander doel worden verwerkt dan waarvoor zij z jn
verkregen, beoordeel dan of de Wpg of wetgeving van de Europese Unie daar uitdrukkel jk in
voorziet. Beoordeel of deze verdere verwerking voor dat andere doel noodzakelijk is en in
verhouding staat tot dat doel.
Deze afweging is in het stuk Nota van Rechtmatigheid OPTR en GPV gemaakt en
onderbouwd. Wordt als bijlage toegevoegd aan de GEB

14. Noodzaak en evenredigheid

Beoordeel of de voorgenomen gegevensverwerkingen noodzakelijk zijn voor het
verwezenlijken van de verwerkingsdoeleinden. Ga hierbij in ieder geval in op:
a. Proportionaliteit: staat de inbreuk op de persoonl jke levenssfeer en de bescherming van
de persoonsgegevens van de betrokkenen in evenredige verhouding tot de
verwerkingsdoeleinden?
b. Subsidiariteit: kunnen de verwerkingsdoeleinden in redelijkheid niet op een andere, voor
de betrokkenen minder nadelige w jze, worden verwezenlijkt? Benoem hierbij de
overwogen alternatieven.

Deze afweging is in het stuk Nota van Rechtmatigheid OPTR en GPV gemaakt en onderbouwd.
15. Rechten van de betrokkenen

Geef aan hoe invulling wordt gegeven aan de rechten van de betrokkenen. Indien de rechten
van de betrokkene worden beperkt, bepaal op grond van welke wettelijke uitzondering dat is
toegestaan.
Rechten van betrokkenen is ingeregeld bij politie conform normale procedures.

16. Risico’s

Beschr jf en beoordeel de risico’s van de voorgenomen gegevensverwerkingen voor de
rechten en vrijheden van de betrokkenen. Ga in ieder geval in op:
a. welke negatieve gevolgen de gegevensverwerkingen kunnen hebben voor de rechten en
vrijheden van de betrokkenen;
b. de oorsprong van deze gevolgen;
c. de waarschijnlijkheid (kans) dat deze gevolgen zullen intreden;

