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Geachte heer Zenger,
Bedankt voor uw brief van 29 juni 2016. U vraagt in uw brief om een overzicht van de verwerking van
uw (persoons)gegevens door CityTraffic. U geeft daarnaast aan dat u in ons privacy protocol heeft
gelezen dat wij MAC-adressen onomkeerbaar versleutelen en de originele MAC-adressen
verwijderen.
Door het automatisch versleutelen met behulp van een uniek versleutelingsprotocol slaan wij geen
persoonsgegevens van u op, noch verstrekken wij persoonsgegevens aan derden. MAC-adressen
versleutelen wij onomkeerbaar tot een nieuw nummer waardoor onmogelijk een link naar een
indivirlueel persoon gelegd kan worden. Wij hebben derhalve ook geen digitaal dossier van uw MACadres, en komt uw MAC-adres in onze database niet voor. Indien u dat wenst kunt u uw MAC-adres
op laten nemen in ons opt-out register zodat u uitgesloten wordt van de tellingen. Dit opt-out
register staat hier: http://citytraffic.nl/site/page/opt-out. U kunt daarnaast ook uw wifi uitzetten op
uw smartphone.
Voorts informeren wij u met deze brief informeren over de wijze waarop de privacy bij onze
automatische passantentellingen gewaarborgd is.
Citytraffic anonimiseert data
Citytraffic telt de drukte en maakt hiervan geaggregeerde telrapporten zonder dat er op enige wijze
een koppeling wordt gemaakt met mdividuele persoonsgegevens. Er worden geen MAC-adressen aan
onze klanten geleverd. De bewerkingen die wij doen zijn vergelijkbaar met de wijze waarop
bijvoorbeeld dagelijks de files in Nederland worden gemeten. De communicatie tussen onze
meetsystemen en onze servers, de toegang van onze klanten tot de passantengegevens en het
onderhoud van systemen vinden plaats via versleutelde verbindingen.
Ik hoop u voldoende geinformeerd te hebben om uw vragen te kunnen beantwoorden. Mocht u
meer willen weten over dit onderwerp, dan kunt u ons bellen of mailen.

Met vriendelijke groet,

Huib Lubbers
Directeur
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