Hoe gaat Defensie om met uw
persoonsgegevens?

Op welke manier worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Het ministerie van Defensie gaat zorgvuldig
om met uw persoonsgegevens.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om de
doelen te behalen met zo min mogelijk
gegevens. Uw gegevens worden niet door
Defensie met derden gedeeld, tenzij dit
wettelijk is voorgeschreven.

Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?
Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de
onderstaande doelen:
1. Het 48 uur (extern ingeschakeld personeel)
dan wel 24 uur (overige) van te voren
controleren van de identiteit en integriteit
van bezoekers;
2. Inzicht hebben in bezoekersstromen op
locatie;
3. Inzetten van begeleiding;
4. Het gereedmaken van bezoekerspassen in
verband met snellere doorstroom;
5. Verlenen van toegangsautorisaties tot TBB
(Te Beschermen Belangen) ruimten;
6. Het voldoen aan informatiebehoeften van
opsporingsinstanties en inlichtingendiensten
op grond van wetgeving.
Defensie maakt gebruik van een AVGverwerkingsregister. In dit register is
opgenomen op grond waarvan persoonsgegevens worden verwerkt.

Uitleg Toegangscontrole

Waarom worden deze persoonsgegevens
gevraagd?
Defensie beoogt dat het DBB (Defensie
Beveiligings6eleid) wordt nageleefd, zodat de
doeleinden van het DBB worden behaald en
veiligheid optimaal gewaarborgd is. Wij
gebruiken uw persoonsgegevens, omdat wij
anders niet in staat zijn om de doelen te
bereiken. De verwerking is noodzakelijk voor
de behartiging van de rechtvaardigde belangen
(AVG artikel 6 lid 1f).

Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?
Defensie hanteert voor bezoekersaanmelding
en –registratie een bewaartermijn van maximaal
een half jaar. De gegevens van de bezoekerspas
worden direct na inleveren van de pas
losgekoppeld van de gegevens van de bezoeker.
De overige gegevens worden na zes maanden
vernietigd, tenzij sprake is van een bijzondere
gebeurtenis.

Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?
Defensie heeft passende en organisatorische
maatregelen genomen om persoonsgegevens
te beschermen. Defensie kent een integraal
beveiligingssysteem dat bestaat uit fysieke,
informatie- en personele beveiligingsmaatregelen. Dit is uitgYkYfkt in\Yh
VYjY]`][]b[gVY`Y]XjUb8YZYbg]Y.

Wat zijn uw privacyrechten?
Informatie over uw privacyrechten vindt u op de
pagina https://www.defensie.nl/onderwerpen/
privacyrechten/privacyrechten-bij-defensie

Klachten?
Op de pagina https://www.defensie.nl/
onderwerpen/klachten-en-schadeclaims/
klacht-gebruik-persoonsgegevens leest u hoe
u een klacht kunt indienen over de verwerking
van uw persoonsgegevens.

