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Geachte heerZenger,

Bedankt voor uw uitgebreide reactie op onze brief van 13 juli 2016. U vraagt in uw brief nogmaals om
inzage in de gegevens die wij van u verwerken. Zoals u zelf ook al uitlegt maken wij inderdaad
gebruik van de cryptografische hashfunctie. Om nog preciezer te zijn maken wij gebruik van de SHA
Hash familie. De door u opgegeven MAC-adressen hebben wij door deze hashfunctie gehaald. Deze
versleutelde MAC-adressen zien wij niet terug in de beperkte dataset die wij tot onze beschikking
hebben Wellirht zijn de aDcaraten waarvan u de MAC-adress?n heeft doorgegeven aan ons niet in
de buurt van een van onze scanners geweest, of heeft het apparaat op het moment van passeren van
een scanner geen signaal afgegeven.

Indien wij de uit het MAC-adres verkregen hashcode wel hadden gedetecteerd in onze database dan
hadden wij de onderstaande gegevens van dit adres ontvangen:

• Tijdstip van scan;
• Locatie van de scan;
• Signaalsterkte het gehashte MAC-adres in relatie tot de scanner;

Deze gegevens gebruiken wij om op geaggregeerd niveau KPI's te berekenen van een bepaalde
locatie. Het gaat hierbij om het aantal passantbewegingen, unieke passanten, bezoekfrequentie en
verblijfstijd.

Ik hoop u voldoende geTnformeerd te hebben om uw vragen te kunnen beantwoorden. Met uw
goedkeuring nemen wij uw adres, en/of alle aanvullende adressen die u op geeft, per omgaande op
in de Opt-out zodat uw gehaste gegevens op geen enkele wijze worden opgenomen in de
geaggregeerde datasets zoals we deze dagelijks creeren, Mocht u
meer willen weten over dit onderwerp, dan kunt u ons bellen of mailen.

Met vriendelijke groet.
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