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Vraag: Mogen we, onder GDPR, een oplossing die biometrische 
gegevens zoals een vingerafdruk verwerkt, gebruiken?  
Antwoord: De GDPR legt de werkgever-verwerkingsverantwoordelijke een aantal algemene verplichtingen op om 
rekening mee te houden. Ook lokale en/of nationale wetgeving kan impact hebben. Gebruik van biometrische 
gegevens is door GDPR op zich niet verboden, maar of dit zonder meer toelaatbaar is zal altijd afhangen van de 
specifieke context waar de werkgever zich in bevindt en hoe deze een biometrische oplossing wilt implementeren. 
Zo moet onder meer de verwerking van biometrische gegevens proportioneel en fair zijn. Het moet aan de 
werknemers duidelijk zijn dat hun biometrische gegevens worden verwerkt, en onder meer waarom 
(transparantieverplichting). Daarnaast moet de werkgever voorzien in een wettelijke grondslag om deze gevoelige 
persoonsgegevens te verwerken. Ook is het bijvoorbeeld aan de werkgever om te beslissen of deze al dan niet een 
DPIA/GEB wilt uitvoeren.  
Als leverancier-verwerker draagt Protime geen verantwoordelijkheid voor deze klant-specifieke verplichtingen. 
 

Vraag: Mogen we onze werknemers om toestemming vragen 
om hun biometrische gegevens te gebruiken? 
Antwoord: De werkgever beslist en is als verwerkingsverantwoordelijke ervoor verantwoordelijk om de juiste 
grondslag te kiezen om persoonsgegevens te verwerken. Omdat het in dit geval om biometrische gegevens gaat, zal 
ook artikel 9 van de GDPR een bijzondere rol spelen. Om geldig te zijn, eist GDPR dat toestemming onder meer vrij 
wordt gegeven, en specifiek, actief en geïnformeerd gebeurd. Voor gevoelige gegevens zoals biometrische, moet de 
werknemer zijn of haar toestemming bovendien uitdrukkelijk geven. In een werkomgeving evalueert men kritisch of 
de werknemer zijn of haar toestemming vrij geeft, door het machtsonevenwicht tussen de werkgever en 
werknemer. Wat hieraan bijdraagt is wanneer de werknemer de keuze krijgt voor de verschillende mogelijkheden en 
deze schriftelijk wordt vastgelegd.  De werkgever die overweegt om op basis van (uitdrukkelijke) toestemming 
biometrische gegevens te verwerken, zal bijzonder rekening moeten houden met deze criteria in het licht van haar 
specifieke context.  
 

Vraag: Welke biometrische gegevens gebruikt deze oplossing? 
Wordt de volledige vingerafdruk verwerkt?  
Antwoord: Onze oplossingen gebruiken niet de volledige vingerafdruk. Van elke afdruk wordt een template gemaakt: 
een verzameling van punten die bij elke registratie worden gecontroleerd. De oplossingen slaan de afdruk zelf dus 
niet op, enkel deze template. Het is niet mogelijk om op basis van de template de vingerafdruk te reconstrueren.  
 

Vraag: Hoe beveiligt Protime de biometrische gegevens en 
vingerafdrukken? 
Antwoord: Het is belangrijk om te benadrukken dat vingerafdrukken zelf niet bewaard worden. Een eerste 
veiligheidscontrole bestaat erin om niet de afdruk zelf, maar enkel een omzetting (‘template’) daarvan op te slaan en 
te gebruiken. Op basis van deze template is het niet mogelijk om de vingerafdruk te reconstrueren. Deze templates 
worden versleuteld opgeslagen in de terminal. De oplossing stuurt de templates tussen verschillende terminals door 
over een beveiligde lijn (https), of via het lokale netwerk.  
Voor meer informatie over onze algemene informatieveiligheidsmaatregelen, verwijzen we naar onze 
verwerkersovereenkomst.  
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Vraag: Moeten we een DPIA/GEB 
(gegevensbeschermingseffectbeoordeling) uitvoeren?  
Antwoord: De GDPR bepaalt in artikel 35 wanneer de werkgever-verwerkingsverantwoordelijke een GEB moet 
uitvoeren. Verschillende gegevensbeschermingsautoriteiten, zoals de Belgische GBA en de Nederlandse Autoriteit 
Persoonsgegevens, hebben bijkomende lijsten met criteria voor het al dan niet uitvoeren van een GEB gepubliceerd. 
Het is aan de verwerkingsverantwoordelijke om deze criteria te evalueren in het licht van haar eigen context en 
opzet, en te beslissen of het een GEB zal uitvoeren of niet. De schaal van de verwerking en het gebruik van 
biometrische gegevens zullen hierbij hoogstwaarschijnlijk een rol in spelen.  
Protime heeft als verwerker geen invloed op die beslissing en haar rol is ertoe beperkt om, als de 
verwerkingsverantwoordelijke daarom vraagt, assistentie te verlenen bij de GEB of enige voorafgaande consultatie 
bij de GBA. Dit is ook zo vastgelegd in de verwerkersovereenkomst die afgesloten is tussen de klant-werkgever en 
Protime. 
 

Vraag: Moeten we onze werknemers informeren over het 
gebruik van hun vingerafdrukken? 
Antwoord: De GDPR legt aan elke werkgever, als verwerkingsverantwoordelijke, een transparantieverplichting op. 
De werkgever moet bepaalde informatie, zoals welke persoonsgegevens voor welk doel gebruikt worden, aan de 
werknemers doorgeven alvorens hun gegevens worden verwerkt. Dit gebeurt meestal via een privacyverklaring die 
de werknemers via de gebruikelijke interne communicatiekanalen ontvangen. 
 

Vraag: Kan Protime ons een certificaat van GDPR compliance 
bezorgen voor deze biometrische oplossingen? 
Antwoord: Een certificatie van GDPR compliance bestaat op dit moment nog niet. De verantwoordelijkheid om 
ervoor te zorgen dat de biometrische oplossing conform de GDPR wordt gebruikt, ligt bij de werkgever als 
verwerkingsverantwoordelijke. Afspraken omtrent GDPR tussen onze klant-werkgever en Protime zijn vastgelegd in 
onze verwerkersovereenkomst, onder meer hoe en onder welke voorwaarden Protime haar klant assistentie kan 
verlenen onder GDPR. 
 

Vraag: Hoe kan de template van de biometrische gegevens 
verwijderd worden?  
Antwoord: De template dient eenvoudig  verwijderd te worden door de klant aan de hand van de beschikbare 
software of terminal die zich bij de klant bevindt.  
 

Vraag: Kunnen er alternatieven aangeboden worden voor 
gebruik van vingerafdrukken?  
 



Confidentieel-Louter voor interne doeleinden 
 

4 4 

Antwoord: Er kunnen zeker alternatieven aangeboden worden voor gebruik van vingerafdrukken ( zoals gebruik van 
pincode, badges,..). De werkgever dient deze keuze tussen de verschillende alternatieven schriftelijk aan te bieden 
aan de werknemers alvorens hun gegevens verwerkt te worden.  
 


