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Herstart wifitellingen

Geachte leden van de raad,
Wij hebben u op 8 december per brief geïnformeerd over ons besluit om de wifitellingen in
onze binnenstad te pauzeren. Dit besluit hing samen met een uitspraak van de Autoriteit
Persoonsgegevens van 30 november 2018 en onduidelijkheid die er landelijk ontstond over hoe
om te gaan met die uitspraak.
Wij hebben u ook laten weten dat wij in gesprek zijn met City Traffic om een oplossing te
vinden. Deze oplossing is er op gericht dat City Traffic van pseudonimisering van de tellingen
overgaat op het onomkeerbaar anonimiseren van de tellingen.
Van pseudonimiseren naar anonimiseren
City Traffic werkte tot voor kort met pseudonimisering van data op de wifisensor (MAC adres die
worden versleuteld op de sensor). Dit wordt door de AP gezien als een persoonsgegeven en
moet daarmee voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat
betekent dat de privacy gewaarborgd moet worden met diverse randvoorwaarden zoals
communicatie, versleutelen op de sensor, een mogelijkheid tot opt-out, et cetera. Wij hebben
altijd aan deze randvoorwaarden voldaan, ook waar het de verantwoordelijkheid van City Traffic
betreft.
Met geanonimiseerde data is er geen sprake van persoonsgegevens. In dat geval is de
Algemene Verordening Gegevensbescherming niet van toepassing. Dit wordt bevestigd in de
publicatie van de AP van 30 november j.l. bij de nadere uitleg van de normen. In dat geval zijn
ook de randvoorwaarden zoals genoemd bij de gepseudonimiseerde data niet meer
noodzakelijk.

DATUM

ONS KENMERK

PAGINA

18 december 2018

1800108349

2/2

Herstart wifitellingen vanaf 1 januari 2019
Wij kunnen u melden dat City Traffic ons heeft bevestigd dat zij vanaf 1 januari 2019 overgaan
op geanonimiseerd tellen. Op deze manier blijven wij de privacy van bezoekers van onze
binnenstad waarborgen.
Vanaf 1 januari 2019 worden de wifisensoren weer geactiveerd en zullen wij weer maandelijks
kunnen rapporteren over de tellingen.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Burgemeester en Wethouders van Enschede,
de loco-Secretaris,
de Burgemeester,

(E.A. Smit)

(dr. G.O. van Veldhuizen)

