Privacyverklaring Fieldlab

1. Wat is Fieldlab?
Fieldlab is een onderzoeksprogramma, waarin het Rijk, het bedrijfsleven en de wetenschap
samenwerken, om door middel van praktijktesten kennis te vergaren over het coronavirus (COVID19), de epidemie en de bestrijding daarvan, zodat maatregelen ter bestrijding van de epidemie
verbeterd kunnen worden. Fieldlab is geen formele entiteit maar een informeel
samenwerkingsverband in het leven geroepen door de Alliantie van Evenementenbouwers,
Eventplatform en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het ministerie van Justitie en
Veiligheid, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het ministerie van Economische
Zaken en Klimaat.
Voor het wetenschappelijk onderzoek naar de mogelijkheden om meer bezoekers toe te kunnen
laten bij evenementen, maar ook in theaters, bioscopen en andere gelegenheden, heeft Fieldlab een
aantal pilotevenementen of praktijktesten (“Pilotevenementen”) uitgewerkt.
Tijdens de Pilotevenementen kunnen bepaalde coronamaatregelen, zoals het dragen van een
mondneusmasker of het houden van afstand, achterwege blijven voor onderzoeksdoeleinden. Wel
zijn er aanvullende veiligheidsmaatregelen voorgesteld om de Pilotevenementen veilig plaats te
kunnen laten vinden. Zo wordt van alle deelnemers kort voor de start van het evenement een
negatieve sneltest op COVID-19 besmetting geëist van ten hoogste 24 uur oud. Door middel van een
[ministeriële regeling] is de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19, die uitvoering geeft aan artikel
58c lid 2 Wet publieke gezondheid, gewijzigd om praktijktesten voor het veilig en verantwoord
organiseren van evenementen mogelijk te maken.
In het kader van de Pilotevenementen vinden verwerkingen van persoonsgegevens plaats in de zin
van de Algemene verordening gegevensbescherming (“AVG”). In deze privacyverklaring vindt u meer
informatie over de verwerking van persoonsgegevens.

2. Hoe worden uw persoonsgegevens beschermd?
De Pilotevenementen zijn ontwikkeld op basis van het privacy-by-design-principe. Dit betekent onder
meer dat er met gescheiden databases wordt gewerkt en zo min mogelijk persoonsgegevens worden
verwerkt en uitgewisseld:
•

•
•

Voor de onderzoeksorganisatie is het niet van belang wie u bent. De onderzoekers werken
daarom met een pseudoniem, op basis van een ticketnummer, en verwerken daarmee
zogenaamde gepseudonimiseerde persoonsgegevens.
De onderzoeksorganisatie verstrekt geen onderzoeksgegevens aan de
evenementorganisatie/ticketing partner.
Een van de veiligheidsmaatregelen is dat u alleen toegang verkrijgt tot een Pilotevenement
wanneer u een negatief testresultaat kunt laten zien bij de ingang van het evenement. De
coronatesten worden uitgevoerd door Lead Healthcare (https://www.leadhealthcare.nl/),
een testpartij die hiertoe is aangewezen door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport. Testinformatie wordt in het kader van de Pilotevenementen niet opgeslagen of
(verder) verwerkt. Lead Healthcare verstrekt alleen gegevens aan u als deelnemer en niet
aan de onderzoekers, de evenementorganisatoren of andere partijen.

•

U kunt ervoor kiezen de CoronaMelder te gebruiken om bron- en contactopsporing door de
Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) van uw regio mogelijk te maken. Dit is geheel
vrijwillig. De GGD zal eventueel bron- en contactopsporing zelfstandig verrichten.

In het kader van de Pilotevenementen worden verder passende maatregelen genomen om misbruik,
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te
gaan.

3. Wie is verantwoordelijke voor de verwerking van uw
persoonsgegevens?
Bij de Pilot-evenementen zijn de volgende partijen betrokken:
Soort partij
De
evenementorganisatie/
Ticketing partner

Onderzoeksorganisatie

De testorganisatie

Wie is deze partij en wat
doet deze partij
Dit is de partij die het
evenement organiseert/de
kaartverkoop regelt:
- Pilot “Congres”:
Eventplatform /Eventim
- Pilot “Theatervoorstelling”:
Stage Entertainment & Loens Media /
Eventim
- Pilot “Dance event”:
Mojo & ID&T / Seetickets
- Pilot “Voetbalwedstrijd I”:
Almere City FC & KNVB / SeatGeek
- Pilot “Voetbalwedstrijd II”:
NEC Nijmegen & KNVB / SeatGeek
- Pilot “Muziekfestival”:
Mojo & ID&T / Seetickets
- Pilot “Concert”:
Mojo & ID&T / Seetickets
- Pilot “Muziekfestival”:
Mojo & ID&T / Seetickets
- Pilot “Dance festival”:
Mojo & ID&T / Seetickets
- Pilot “Nederland-Letland”:
KNVB / SeatGeek
De Breda University of Applied
Sciences doet wetenschappelijk
onderzoek op basis van een
ticketnummer
(gepseudonimiseerd).
Deelnemers moeten een
negatief PCR-testresultaat of
sneltestresultaat
tonen voor binnenkomst en
wordt gevraagd vijf dagen na
het Pilotevenement nog eens
een PCR-test of sneltest te doen. Ook
kunnen er steekproefsgewijs

Wat is de juridische rol in
de zin van de AVG?
(Gezamenlijk)
verwerkingsverantwoordelijken
voor het evenement en de
kaartverkoop.
Voor meer informatie over de
verwerkingen door de
evenementorganisatie/ticketing
partner ten aanzien van de
verkoop tickets, zie de
privacyverklaring van de
betreffende
organisator/ticketing partner.

Verwerkingsverantwoordelijke
voor het wetenschappelijk
onderzoek.

Verwerkingsverantwoordelijke
voor het testen.
Meer informatie over
verwerkingen van
persoonsgegevens in het kader
van het testen, vindt u op de
website van de testorganisatie.

sneltesten worden uitgevoerd
tijdens het Pilotevenement. De
testen wordt uitgevoerd door
SAN, een koepel van
testpartijen of door Lead Healthcare,
die voor dit doel is
ingeschakeld door het
Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en
Sport.
CoronaMelder

CoronaCheck

Deelnemers kunnen ervoor
kiezen de CoronaMelder-app te
gebruiken. Deze app wordt
aangeboden door het
Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en
Sport en de betreffende GGD
van uw regio.
Deelnemers wordt vanaf de pilots op
20 maart gevraagd de
CoronaCheck-app te
gebruiken. Deze app wordt
aangeboden door het
Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en
Sport en de betreffende GGD
van uw regio.

Verwerkingsverantwoordelijken
voor de CoronaMelder
Voor meer informatie over
verwerkingen in het kader van
de CoronaMelder, zie de
privacyverklaring van de
CoronaMelder.
Verwerkingsverantwoordelijken
voor de CoronaMelder
Voor meer informatie over
verwerkingen in het kader van
de CoronaMelder, zie de
privacyverklaring van de
CoronaMelder.

Verder worden er nog technische partijen betrokken bij de Pilotevenementen. Dit zijn zogenaamde
verwerkers in de zin van de AVG. Zij verwerken persoonsgegevens in opdracht van een
verwerkingsverantwoordelijken en mogen de persoonsgegevens alleen ten behoeve van het
onderzoek verwerken en niet voor eigen doeleinden.
Wie
Wat doet deze partij?
De technische partij die de tags Door middel van tags, die
levert
gekoppeld zijn aan een
ticketnummer, kan de
afstand tot andere tags
worden gelezen.
De technische partij die de
Er zullen geautomatiseerde
camerabeelden maakt
cameraanalyses worden
uitgevoerd voor het
onderzoek.
De technische partij die de
U wordt gevraagd de Closecommunicatie-app levert
app te gebruiken waarmee de
evenementorganisator en de
onderzoeksorganisatie u
tijdens het evenement kunnen
informeren

Rol in de zin van de AVG
Verwerker van de
onderzoekers

Verwerker van de
onderzoekers

Verwerker van de organisator
en onderzoekers

(bijvoorbeeld: “Bubbel 1 kan
nu naar
de uitgang gaan”). Ook kunnen
vragen worden gesteld
(bijvoorbeeld: “Hoe heeft u het
dragen van een mondkapje
ervaren?”)

4. Van wie worden persoonsgegevens verwerkt?
In het kader van de Pilot-evenementen worden persoonsgegevens van de deelnemers verwerkt.

5. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
Soort gegevens

Wat voor gegevens kunnen
dit zijn?

Boekingsgegevens

- Naam, adres,
woonplaats
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Geboortedatum
- Evenement
- Bubbel waar het ticket
bij hoort
- Zitplaats/staanplaats
- Ticketnummer
- Koppeling aan een ander
ticketnummer bij een
gezin
- Ticketnummer
- Evenement
- “Bubbel” (zone in de
evenementlocatie) waar het
ticket bij hoort
- Koppeling aan een ander
ticketnummer bij een gezin

Pseudonieme identifiers

Testgegevens

- Naam
- BSN
- Uitslag

Onderzoeksdata

- Gegevens uit video
(camerabeelden)

Onder wiens
verantwoordelijkheid
wordt dit verwerkt?
De Evenementorganisatie /
ticketing partner

De evenementorganisatie
verstrekt deze gegevens aan
de onderzoekers.

De testorganisatie verstrekt
enkel de uitslag van de test
aan u, ook in geval van een
steekproefsgewijze sneltest
tijdens het Pilotevenement.
Deelnemers wordt gevraagd
een negatief testresultaat te
laten zien bij de ingang van het
evenement. Deze informatie
wordt niet opgeslagen of
verder verwerkt.
De onderzoekersorganisatie.

- Gegevens uit tags
- Via de Close-app kunt u
enquêtevragen krijgen
(bijvoorbeeld “Hoe hebt
u het dragen van een
mondmasker ervaren?”).

6. Hoe komen we aan uw persoonsgegevens?
De persoonsgegevens worden door u verstrekt of door middel van uw gedragingen in het onderzoek
verzameld.

7. Voor welk doeleinde hebben we deze gegevens nodig?
Om via praktijktesten op een veilige manier kennis te vergaren over het coronavirus, de epidemie en
de bestrijding daarvan, met het oog op het vergroten van de doelmatigheid van maatregelen ter
bestrijding van de epidemie.
De praktijktesten moeten inzicht geven in welke combinatie van preventieve maatregelen de
optimale bescherming oplevert en op welke wijze de bezoekcapaciteit weer kan worden opgesteld
danwel vergroot. Daarom worden data verzameld over onder andere groepsdynamica, de duur van
onderlinge contactmomenten en individueel gedrag. Ook de inzet van maatregelen kan onderzocht
worden, zoals inzet van sneltesten, beschermende materialen, ventilatie en triage. De data worden
gebruikt om voor elk van de verschillende typen evenementen een optimale set van maatregelen te
formuleren die een gelijkwaardig beschermingsniveau biedt als bijvoorbeeld het houden van de
veilige afstand.

8. Wat is de wettelijke grondslag?
De grondslag is toestemming.

9. Aan wie verstrekken we persoonsgegevens?
In het kader van Fieldlab vinden maar beperkt verstrekkingen van persoonsgegevens plaats. Zie de
tabel onder 5.
De Breda University of Applied Sciences verstrekt geanonimiseerde onderzoeksresultaten (geen
persoonsgegevens) aan Radboudumc, Technische Universiteit Delft, Technische Universiteit
Eindhoven, Technische Universiteit Twente en TNO. Deze gegevens zijn niet meer (indirect)
herleidbaar tot een persoon en daarom geen persoonsgegevens.

10. Worden persoonsgegevens doorgegeven aan landen buiten de
EER?
In het kader van het wetenschappelijk onderzoek, worden geen persoonsgegevens doorgegeven
naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

11. Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?
De Breda University of Applied Sciences zal de sleutel, om de onderzoeksgegevens te kunnen
koppelen aan een individuele persoon, in beginsel na verloop van 30 dagen vernietigen.
Voor de bewaartermijnen van de testorganisatie, de evenementorganisatie en de CoronaMelder en
CoronaCheck verwijzen we naar de toepasselijke privacy statements van deze partijen.

12. Wat zijn uw rechten?
Omdat de onderzoeksorganisatie werkt met gepseudonimiseerde data, kunt u uw rechten
uitoefenen door u te richten tot de evenementorganisatie/ticketing partner waar u uw
toegangsbewijs hebt gekocht. Deze partij zal Breda Universtity of Applied Sciences dan informeren
over de uitoefening van rechten en hoe hieraan gevolg te geven.
Wat betreft de testorganisatie en de CoronaMelder, verwijzen we u naar de privacy statements van
SAN of Lead Healthcare en de CoronaMelder voor meer informatie over het uitoefenen van uw
rechten.
Recht om uw toestemming in te trekken
Deelname aan Fieldlab is vrijwillig. U heeft te allen tijde het recht uw toestemming in te trekken
zonder opgave van redenen. Er wordt dan gestopt met het verwerken van de persoonsgegevens ten
aanzien waarvan u uw toestemming intrekt, tenzij er een andere reden is die tot verwerking
verplicht.
Recht op inzage en rectificatie
U kunt vragen of en welke gegevens we van u verwerken. We kunnen u hier inzage in geven op
verzoek.
Daarnaast kunt u ons ook vragen om gegevens te wijzigen als u deze onjuist of onvolledig vindt.
Recht op gegevenswissing
U kunt vragen om de gegevens die we van u hebben te verwijderen wanneer de persoonsgegevens
niet ter zake dienend zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of wanneer toestemming is
ingetrokken.
Recht op beperking van de verwerking
U hebt het recht een beperking van de verwerking te verzoeken, als u de juistheid van de
persoonsgegevens die worden verwerkt betwist.
Recht op dataportabiliteit
U hebt het recht ons te vragen om de gegevens die we van u hebben te verkrijgen of om ze over te
dragen aan een andere partij.
Klacht
Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van
Pilotevenementen, dan kunt u terecht bij Ingeborg ten Oever, de Functionaris
Gegevensbescherming/ Data Protection Officer van de Breda University of Applied Sciences. Ook
kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

13. Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan gewijzigd worden. Bij substantiële wijzigingen stellen wij u daarvan op de
hoogte.

14. Contact
Voor vragen kunt u contact opnemen met info@fieldlabevenementen.nl.

