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HU�ZRUGHQ�PDDWUHJHOHQ�JHWURIIHQ��2RN�ZRUGW�MDDUOLMNV�GRRU�GH�%2$¶V�GH�FXUVXV�57*%��5HJHOLQJ�7RHWVLQJ�
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DUEHLGVRPVWDQGLJKHGHQ�HQ�EHVFKHUPLQJ�YDQ�GH�HLJHQ�YHLOLJKHLG�YDQ�GH�%2$¶V��,Q�GLYHUVH�JHPHHQWHQ�LV�
HHQ�VRRUWJHOLMNH�SLORW�JHVWDUW�HQ�GH�ERG\FDP�KHHIW�SRVLWLHI�ELMJHGUDJHQ�DDQ�HHQ�GDOLQJ�YDQ�LQFLGHQWHQ�DOV�
PHGH�KHW�YHUJURWHQ�YDQ�KHW�YHLOLJKHLGVJHYRHO�YDQ�GH�%2$����
�
$OJHPHQH�9HURUGHQLQJ�*HJHYHQVEHVFKHUPLQJ��$9*��HQ�'DWD�3URWHFWLRQ�,PSDFW�$VVHVVPHQW��'3,$��
'H�JHJHYHQV�GLH�PHW�GH�ERG\FDPV�YHUZHUNW�]XOOHQ�ZRUGHQ�EHWUHIIHQ�SHUVRRQVJHJHYHQV��ZDDURQGHU�
ELM]RQGHUH�SHUVRRQVJHJHYHQV�EHWUHIIHQGH�UDV�HQ�HWQLFLWHLW�HQ�PRJHOLMN�JHJHYHQV�YDQ�VWUDIUHFKWHOLMNH�DDUG��
2S�GH]H�YHUZHUNLQJ�PRHW�RS�JURQG�YDQ�GH�$9*�HHQ�'3,$�ZRUGHQ�XLWJHYRHUG���'H]H�LV�RQGHU�OHLGLQJ�YDQ�
GH�IXQFWLRQDULV�JHJHYHQVEHVFKHUPLQJ��)*��XLWJHYRHUG��'H�DDQEHYHOLQJHQ�YDQ�GH�'3,$�]LMQ�RSJHYROJG��'LW�
KHHIW�JHOHLG�WRW�HHQ�KDQGHOLQJVSURWRFRO��'DDULQ�LV�YDVWJHOHJG�GDW�GH�JHJHYHQV�XLWVOXLWHQG�PRJHQ�ZRUGHQ�
YHUZHUNW�YRRU�KHW�GRHO�RP�GH�YHLOLJKHLG�YDQ�GH�%2$¶V�WH�ERUJHQ�HQ�GH�EHHOGHQ�LQ�WH�]HWWHQ�ELM�
VWUDIYHUYROJLQJ�LQGLHQ�]LFK�MHJHQV�GH�%2$�VWUDIEDUH�JHGUDJLQJHQ�KHEEHQ�YRRUJHGDDQ��2I�HONH�RSQDPH�PHW�
VWUDIEDUH�JHGUDJLQJHQ�RRN�DOWLMG�WRW�VWUDIYHUYROJLQJ�JDDW�OHLGHQ�LV�QRJ�QLHW�KHOHPDDO�GXLGHOLMN��'LW�]DO�WLMGHQV�
GH�SLORW�PRHWHQ�EOLMNHQ���
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'HYLFH�VHFXULW\ �b
7���%RG\FDP �b
7��'RFNLQJ�6WDWLRQ �b
0RELOH�9LGHR�%R[ �b

1HWZRUN�VHFXULW\ �b

(QFU\SWLRQ�DQG�GDWD�SURWHFWLRQ �b

&ORXG�VHFXULW\ �b
2SHUDWLQJ�6\VWHP �b
=HSFDP�0DQDJHU �b
219,) �b
=HSFDP�$3, �b

)LUPZDUH�DQG�FORXG�SDWFKHV �b

'DWD�&HQWHU �b
6HFXULW\ �b
6XLWH ��b
,62�DQG�1(1�FHUWLILHG ��b

'RFXPHQW�5HYLVLRQV ��b

b
b

b
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,QWURGXFWLRQb
b
b

7KLV�GRFXPHQW�SURYLGHV�GHWDLOV�DERXW�KRZ�WKH�VHFXULW\�WHFKQRORJ\�DQG�IHDWXUHV�DUH�LPSOHPHQWHGb
LQ�WKH�=HSFDP�GHYLFHV�DQG�&ORXG�SODWIRUP�b
b
7KLV�GRFXPHQW�LV�RUJDQL]HG�LQWR�WKH�IROORZLQJ�WRSLF�DUHDV�b

Ɣ 'HYLFH�VHFXULW\��7KH�V\VWHP�VHFXULW\�LQ�ERWK�VRIWZDUH�DQG�KDUGZDUH�IRFXVLQJ�RQ�WKHb
'RFNLQJ�6WDWLRQ��7���ERG\FDP�DQG�0RELOH�9LGHR�%R[��09%��b

Ɣ 1HWZRUN�VHFXULW\��,QGXVWU\�VWDQGDUG�QHWZRUNLQJ�SURWRFROV�WKDW�SURYLGH�VHFXUHb
DXWKHQWLFDWLRQ�DQG�HQFU\SWLRQ�RI�GDWD�LQ�WUDQVPLVVLRQ��FPDNH��'6285&(B,167$// �b

Ɣ (QFU\SWLRQ�DQG�GDWD�SURWHFWLRQ��3URWHFWLRQ�RI�XVHUGDWD�LI�WKH�7����'RFNLQJ�6WDWLRQb
RU�09%�KDV�EHHQ�VWROHQ��RU�LI�DQ�XQDXWKRUL]HG�SHUVRQ�DWWHPSWV�WR�XVH�RU�PRGLI\�LW�b

Ɣ &ORXG�VHFXULW\b
Ɣ )LUPZDUH�DQG�SDWFKHV��'HYLFH�DQG�&ORXG�VRIWZDUH�XSJUDGHVb
Ɣ 'DWD�&HQWHU�VHFXULW\͉

͉

b

b
�������0RUH�LQIRUPDWLRQ�DQG�)$4�RQ���ZZZ�]HSFDP�FRP�VXSSRUWb b �b
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'HYLFH�VHFXULW\b
͉

7���%RG\FDPb
b
7KH�YLGHR�VWRUDJH�RI�WKH�7���%RG\FDP�LV�GRQH�RQ�D�QRQ�UHPRYDEOH�KDUGZDUH�FRPSRQHQW�b
8QDXWKRUL]HG�DFFHVV�YLD�86%�LV�QRW�SRVVLEOH��HDFK�GHYLFH�LV�ORFNHG�ZLWK�D�XQLTXH�3,1�FRGH�EDVHGb
RQ�D�KDVKHG�YDOXH�RI�WKH�VHULDO�QXPEHU�DQG�PDF�DGGUHVV��)RRWDJH�VWRUHG�RQ�WKH�7���ERG\FDPb
FDQQRW�EH�SOD\HG�EDFN�XVLQJ�UHJXODU�PHGLD�SOD\HU�VRIWZDUH�DV�IRRWDJH�LV�$(6�&%&�����ELWb
HQFU\SWHG�b
b

7��'RFNLQJ�6WDWLRQb
b
7KH�'RFNLQJ�6WDWLRQ�PDLQ�SXUSRVH�LV��EHVLGHV�FKDUJLQJ��WR�WHPSRUDU\�VWRUH��EXIIHU��WKH�%RG\FDPb
IRRWDJH�DQG�VHFXUHO\�WUDQVIHU�WKH�IRRWDJH�WR�WKH�&ORXG���$W�LQVWDOODWLRQ��HDFK�'RFNLQJ�6WDWLRQ�ZLOOb
HQFU\SW�LWV�RQERDUG�66'�VWRUDJH�XVLQJ�DQ�$(6�&%&�����ELW�XVLQJ�DQ������%\WH�XQLTXH�,'�bb
$OO�GDWD�LV�WUDQVPLWWHG�XVLQJ�7/6Y����WR�WKH�&ORXG��7KH�&ORXG�SHUIRUPV�3HHU�YHULILFDWLRQ�DQG�ZLOOb
GURS�FRQQHFWLRQV�WKDW�SUHVHQW�DQ�XQNQRZQ�FHUWLILFDWH�b b
:KHQ�HLWKHU�WKH�GHYLFH�RU�&ORXG�VLJQDOV�D�ZURQJ�FHUWLILFDWH��WKH�SDLULQJ�ZLOO�EH�GHOHWHG��7KLVb
PHDQV�WKDW�PLGGOHER[HV�LQ�(QWHUSULVH�HQYLURQPHQWV�DUH�QRW�VXSSRUWHG�b
$�6+$����FKHFNVXP�LV�FDOFXODWHG�RYHU�HYHU\�ILOH�WKDW�LV�WUDQVIHUUHG�IURP�WKH�%RG\FDP�WR�WKHb
'RFNLQVWDWLRQ�DQG�WUDQVIHUUHG�WR�WKH�&ORXG�b b
7KH�ZHE�LQWHUIDFH�RI�WKH�'RFNLQJ�6WDWLRQ�LV�SDVVZRUG�SURWHFWHG�b
b

0RELOH�9LGHR�%R[b
b
%\�GHIDXOW�WKH�GLVN��$(6�����ELW��HQFU\SWLRQ�LV�HQDEOHG�RQ�WKH�VWRUDJH�RI�WKH�0RELOH�9LGHR�%R[b
�6'�FDUG�QHHGV�WR�EH�IRUPDWWHG�ILUVW�WLPH�XVH��b
7KH�ZHE�LQWHUIDFH�RI�WKH�0RELOH�9LGHR�%R[�LV�SDVVZRUG�SURWHFWHG�b
$OO�GDWD�LV�WUDQVPLWWHG�XVLQJ�7/6Y����WR�WKH�&ORXG��7KH�&ORXG�SHUIRUPV�3HHU�YHULILFDWLRQ�DQG�ZLOOb
GURS�FRQQHFWLRQV�WKDW�SUHVHQW�DQ�XQNQRZQ�FHUWLILFDWH�b b
:KHQ�HLWKHU�WKH�09%�RU�&ORXG�VLJQDOV�D�ZURQJ�FHUWLILFDWH��WKH�SDLULQJ�ZLOO�EH�GHOHWHG�bb
7KH�0RELOH�9LGHR�%R[�FDQ�DFW�DV�DQ�DFFHVV�SRLQW�DQG�WKH�66,'�FDQ�EH�KLGGHQ�b
:3$�DQG�:3$��DUH�VXSSRUWHG�WR�HQFU\SW�WKH�SDVVZRUG�RI�WKH�DFFHVV�SRLQW�b
b
7KH�=HSFDP�09%�LV�HTXLSSHG�ZLWK�=HSFDP�6HFXUH�/LQN�7HFKQRORJ\��7KLVb
WHFKQRORJ\�PDQDJHV�WKH�ZLUHOHVV�YLGHR�	�GDWD�WUDQVPLVVLRQ�DQG�LV�HVSHFLDOO\b
XVHIXO�IRU�VLWXDWLRQV�ZLWK�KLJKO\�G\QDPLF�ZLUHOHVV�QHWZRUNV�OLNH��*���*���*�DQGb
:L)L��=HSFDP�6HFXUH�/LQN�WHFKQRORJ\�PDQDJHV�WKH�EHVW�SRVVLEOH�YLGHR�DQG�GDWDb
WUDQVPLVVLRQ��KLJKO\�VHFXUH�ZLUHOHVV�OLQNV�DQG�DGDSWLYH�EDQGZLGWK�PDQDJHPHQW�b
b

b
�������0RUH�LQIRUPDWLRQ�DQG�)$4�RQ���ZZZ�]HSFDP�FRP�VXSSRUWb b �b



b
b

1HWZRUN�VHFXULW\b
b
7KH�LQLWLDO�FRQQHFWLRQ�VHWXS��SDLULQJ��UHTXLUHV�ERWK�DQ�&ORXG�VLGH�DQG�FOLHQW�VLGH�DFWLRQ���$Qb
1RQFH��1XPEHU�XVHG�2QFH��LV�JHQHUDWHG�DQG�WRJHWKHU�ZLWK�WKH�&ORXG�,3�DQG�FKHFNVXPb
2XW�2I�%DQG��22%��WUDQVPLWWHG�YLD�=HSFDP�0DQDJHU���7KLV�1RQFH�QHHGV�WR�EH�HQWHUHG�LQ�WKHb
'RFNLQJ�6WDWLRQ�RU�0RELOH�9LGHR�%R[�DQG�WKH�'RFNLQJ�6WDWLRQ�RU�0RELOH�9LGHR�%R[�KDV�D���b
PLQXWH�ZLQGRZ�WR�FRQQHFW�WR�WKH�&ORXG��VZLWFK�RYHU�WR��7/6Y����DQG�H[FKDQJH�WKH�1RQFH�IRUb
DXWRPDWLF�YHULILFDWLRQ��RQ�VXFFHVV�WKH�'RFNLQJ�6WDWLRQ�RU�09%�ZLOO�UHFHLYH�LWV�SXEOLF�NH\��$�YDOLGb
SXEOLF�NH\�LV�QHHGHG�WR�WUDQVIHU�IRRWDJH�WR�WKH�&ORXG�bb
2QO\�DXWKRUL]HG��PDVWHU�DQG�DGPLQ��XVHUV�FDQ�UHTXHVW�RU�GHOHWH�D�SDLULQJ�b
7KH�'RFNLQJ�6WDWLRQ�FDQ�EH�FRQILJXUHG�IRU�UHVWULFWHG�DFFHVV�WR�WKH�ZHELQWHUIDFH�E\�GHILQLQJb
$&/V�b b
2QO\�KWWS�DQG�KWWSV�SRUWV�DUH�RSHQ�RQ�WKH�'RFNLQJ�6WDWLRQ�DQG�0RELOH�9LGHR�%R[�b
7KH�&ORXG�LV�VWDQGDUG�FRQILJXUHG�WR�XVH�D�VHOI�VLJQHG�FHUWLILFDWH�IRU�KWWSV�FRPPXQLFDWLRQ��$b
V\VWHP�DGPLQLVWUDWRU�FDQ�UH�FRQILJXUH�WKH�QJLQ[�ZHE�VHUYHU�WR�XVH�RWKHU�FHUWLILFDWHV�b
b
b

(QFU\SWLRQ�DQG�GDWD�SURWHFWLRQb
b
$OO�GDWD�LV�WUDQVPLWWHG�XVLQJ�7/6Y�����$(6�����XVLQJ�D������ELW�NH\���(DFK�'RFNLQJ�6WDWLRQ�DQGb
09%�KDV�LWV�RZQ�SXEOLF�NH\�ZKLFK�LV�UHDO�WLPH�JHQHUDWHG�GXULQJ�SDLULQJ�SKDVH��7KH�&ORXG�FUHDWHVb
DQ�VHOI�VLJQHG�FHUWLILFDWH�DQG�SULYDWH�NH\�GXULQJ�LQVWDOODWLRQ���7KLV�SULYDWH�NH\�LV�XVHG�WR�FUHDWHb
SXEOLF�NH\V�IRU�WKH�'RFNLQJ�6WDWLRQ�DQG�09%���3XEOLF�NH\V�DQG�SDLULQJV�DUH�UHPRYHG�ZKHQ�Db
GHYLFH�LV�UHPRYHG�IURP�WKH�GDWDEDVH�RU�DQG�DXWKRUL]HG�XVHU�UHPRYHV�WKH�SDLULQJ�IURP�WKHb
GHYLFH��7KH�=HSFDP�SURWRFRO�LV�D�ELQDU\�DQG�SURSULHWDU\�SURWRFRO�DQG�DQ\�YLRODWLRQV�ZLOO�UHVXOW�LQb
D�GURSSHG�FRQQHFWLRQ�IURP�WKH�&ORXG�b b
7KH�7���%RG\FDP�IRRWDJH�FDQQRW�EH�SOD\HG�EDFN�XVLQJ�VWDQGDUG�VRIWZDUH��,Q�FDVH�D�ERG\FDP�LVb
ORVW��WKH�ILQGHU�ZLOO�QRW�EH�DEOH�WR�JDLQ�DFFHVV�WR�WKH�IRRWDJH�b
7KH�LQWHUQDO�66'�VWRUDJH�RI�WKH�'RFNLQJ�6WDWLRQ�LV�HQFU\SWHG�XVLQJ�$(6�&%&�����ELW�DQG�Db
GHYLFH�XQLTXH�NH\�b b
b
2Q�WKH�7���WKH�,�DQG�3�IUDPHV�RI�WKH�UHFRUGHG�IRRWDJH�DUH�HQFU\SWHG�XVLQJ�$(6�&%&�����ELW�b
7KH�UHFRUGLQJV�DUH�FRSLHG�HQFU\SWHG�WR�WKH�EXIIHU�RI�WKH�7��'RFNLQJ�6WDWLRQ��RIIORDGHGb
HQFU\SWHG�IURP�WKH�7��'RFNLQJ�6WDWLRQ�WR�WKH�=HSFDP�&ORXG�DQG�VDYHG�HQFU\SWHG�RQ�WKHb
VWRUDJH�RI�WKH�=HSFDP�&ORXG�b
:KHQ�D�UHFRUGLQJ�LV�SOD\HG�EDFN�LQ�=HSFDP�0DQDJHU�WKH�UHFRUGLQJ�LV�UHDO�WLPH�GHFU\SWHG�DQGb
VWUHDPHG�b
:KHQ�D�UHFRUGLQJ�LV�GRZQORDGHG�YLD�=HSFDP�0DQDJHU��WKH�UHFRUGLQJ�LV�GHFU\SWHG�DQG�SOD\DEOHb
LQ�DQ\�YLGHR�SOD\HU�VXSSRUWLQJ�03��b

b
�������0RUH�LQIRUPDWLRQ�DQG�)$4�RQ���ZZZ�]HSFDP�FRP�VXSSRUWb b �b



b

&ORXG�VHFXULW\bb
b

2SHUDWLQJ�6\VWHPb
b

7KH�&ORXG�XVHV�D�OLQX[�RSHUDWLQJ�V\VWHP��EDVHG�RQ�'HELDQ�HTXLSSHG�ZLWK�WKH�ODWHVWb
VHFXULW\�SDWFKHV��ODWHVW�VHFXULW\�SDWFKHV�DYDLODEOH�DW�WKH�PRPHQW�RI�WKHb
UHOHDVH�SDWFK�GDWH���/RJLQV�YLD�66+�DUH�PRQLWRUHG�DQG�DIWHU���ZURQJ�WULHV�D�EDQ�RQb
,3�DGGUHVV�ZLOO�RFFXU��$�ILUHZDOO�LV�DFWLYH�DQG�RQO\�UHOHYDQW�SURFHVVHV�DUH�DFFHVVLEOHb
YLD�D�QHWZRUN�b

b
=HSFDP�0DQDJHUb

b
Ɣ 7ZR�IDFWRU�DXWKHQWLFDWLRQ�FDQ�EH�HQDEOHG�b
Ɣ 8VHU�3DVVZRUGV�DUH�VWRUHG�XVLQJ�3DVVZRUG�EDVHG�NH\�GHULYDWLRQ�IXQFWLRQ���b

�3%.')����RQO\�DXWKRUL]HG�XVHUV�ZLWK�DQ�DSSURSULDWH�OHYHO�FDQ�DGG�QHZ�XVHUV�b
Ɣ $XGLW�UHFRUGV�FDQQRW�EH�HGLWHG�RU�FKDQJHG��HYHQ�E\�DFFRXQW�DGPLQLVWUDWRUV�b
Ɣ 9LGHR�IRRWDJHV�DUH�QHYHU�DOWHUHG��HYHQ�ZKHQ�GHULYDWLYH�ZRUNV��WULPPHG�YLGHRV��DUHb

FUHDWHG�b
Ɣ 7KH�&ORXG�GRHV�QRW�DFFHSW�XQDXWKRUL]HG�'RFNLQJ�6WDWLRQV�RU�09%łV���2QO\�D�XVHUb

ZLWK�DGPLQLVWUDWRU�RU�KLJKHU�ULJKWV�FDQ�JHQHUDWH�D�SDLULQJ�FRGH�WR�FRQQHFW�Db
GRFNLQJ�VWDWLRQ�RU�09%���7KLV�SDLULQJ�FRGH�ZLOO�H[SLUH�DIWHU����PLQXWHV�b

Ɣ :KHQ�D�GHYLFH�LV�UHPRYHG�IURP�=HSFDP�0DQDJHU��WKH�GHYLFH�ZLOO�UHPRYH�LWV�SXEOLFb
NH\�DQG�&ORXG�LS�DGGUHVV�b

b
b

219,)b
219,)�LV�RQO\�DFFHVVLEOH�YLD�VHSDUDWH�FRQILJXUDEOH�DFFRXQWV�YLD�=HSFDP�0DQDJHU��7&3�SRUWV����b
���������DQG�����������DUH�DFFHVVLEOH�IRU�906�V\VWHPV�bb
b
b

=HSFDP�$3,b
b
7KH�=HSFDP�$3,��=$3,��LV�RQO\�DFFHVVLEOH�YLD�DQ�DFWLYH�=HSFDP�0DQDJHU�XVHU�ORJLQ�b
7KH�=$3,�LV�VHVVLRQ�EDVHG��$W�ILUVW�WKH�FOLHQW�VKRXOG�FUHDWH�D�VHVVLRQ�E\�ORJJLQJ�LQ��$�VHVVLRQ�,'�LVb
UHWXUQHG�DQG�WKLV�VHVVLRQ�,'�VKRXOG�EH�XVHG�IRU�DOO�$3,�FDOOV��/RJJLQJ�WKH�FOLHQW�RII�DXWRPDWLFDOO\b
LQYDOLGDWHV�WKH�VHVVLRQ�,'��$�VHVVLRQ�LV�YDOLG�IRU���KRXU��EXW�LV�SURORQJHG�DV�ORQJ�DV�WKHUH�DUH�YDOLGb
UHTXHVWV�b b

b
�������0RUH�LQIRUPDWLRQ�DQG�)$4�RQ���ZZZ�]HSFDP�FRP�VXSSRUWb b �b



b

)LUPZDUH�DQG�FORXG�SDWFKHVb
b
'HYLFH�ILUPZDUH�DQG�&ORXG�SDWFKHV�DUH�HQFU\SWHG�DQG�VLJQHG��=HSFDP�UHJXODUO\�UHOHDVHVb
VRIWZDUH�XSGDWHV�WR�DGGUHVV�HPHUJLQJ�VHFXULW\�FRQFHUQV�DQG�DOVR�SURYLGH�QHZ�IHDWXUHV���$Qb
&ORXG�DQG�ILUPZDUH�XSGDWH�PD\�LQFOXGH�DQ\�RI�WKH�IROORZLQJ�FRPSRQHQWV�b

Ɣ 2SHUDWLQJ�6\VWHPb
Ɣ 6\VWHP�FRPSRQHQWVb
Ɣ 8VHUVSDFH�FRPSRQHQWV�OLNH�GDWDEDVH�DQG�ZHEVHUYHUbb
Ɣ =HSFDP�EDFNHQG��PLGGOHZDUH�DQG�IURQWHQG�FRPSRQHQWVb b

b
�������0RUH�LQIRUPDWLRQ�DQG�)$4�RQ���ZZZ�]HSFDP�FRP�VXSSRUWb b �b



b
b

'DWD�&HQWHUbb
b

7KH�=HSFDP�&ORXG�LV�KRVWHG�LQ�D�3ULYDWH�6XLWH�DW�WKH�6PDUW'&�'DWD�&HQWHU�LQ�5RWWHUGDP��WKHb
1HWKHUODQGV�b

b
b b

b
�������0RUH�LQIRUPDWLRQ�DQG�)$4�RQ���ZZZ�]HSFDP�FRP�VXSSRUWb b �b



b

6HFXULW\b
b

Ń6PDUWGF�GDWD�FHQWHUV�KDYH�D�VWURQJ�IRFXV�RQ�ERWK�GLJLWDO�DQG�SK\VLFDO�VHFXULW\�WR�HQVXUH�WKHb
VDIHVW�DQG�PRVW�UHOLDEOH�HQYLURQPHQW�IRU�\RXU�EXVLQHVV�FULWLFDO�HTXLSPHQW�ń�0RUH�VHFXULW\�LQIR�b
KWWSV���ZZZ�VPDUWGF�QHW�VHFXULW\�b
b

b

b
b b

b
�������0RUH�LQIRUPDWLRQ�DQG�)$4�RQ���ZZZ�]HSFDP�FRP�VXSSRUWb b �b



b

6XLWHb
b
b
(YHU\�VXLWH�LV�HTXLSSHG�ZLWK�b
b

b

b b

b
�������0RUH�LQIRUPDWLRQ�DQG�)$4�RQ���ZZZ�]HSFDP�FRP�VXSSRUWb b ��b



b

,62�DQG�1(1�FHUWLILHGb
b
=HSFDPb
=HSFDP�LV�,62�,(&������������FHUWLILHG��,1)250$7,21�6(&85,7<�0$1$*(0(17�6<67(0bb
b
'DWD�FHQWHUb
Ń(YHU�VLQFH�6PDUWGF�ZDV�HVWDEOLVKHG��WKH�VHFXULW\�RI�WKH�VWRUHG�DQG�SURFHVVHG�LQIRUPDWLRQ�ZLWKLQb
WKH�GDWD�FHQWHU�KDV�KDG�D�OHDGLQJ�UROH�ZLWKLQ�LWV�RYHUDOO�RSHUDWLRQDO�PDQDJHPHQW��6PDUWGF�SXWVb
HIIRUW�LQ�VDIHJXDUGLQJ�WKH�&RQILGHQWLDOLW\��,QWHJULW\�DQG�$YDLODELOLW\�RI�WKHLU�FOLHQWłV�DVVHWV��7KHVHb
WKUHH�DVSHFWV�DUH�FDOOHG�WKH�&,$�WULDG�ZKLFK�IRUP�WKH�EDVLV�IRU�LQIRUPDWLRQ�VHFXULW\��:KHUHb
LPSDFW�RQ�WKH�DYDLODELOLW\�ZRXOG�EH�GLUHFWO\�QRWLFHDEOH��LPSDFW�RQ�WKH�FRQILGHQWLDOLW\�DQG�LQWHJULW\b
FDQ�KDYH�HYHQ�ELJJHU�FRQVHTXHQFHV�b
7R�VXSSRUW�WKH�&,$�WULDG�6PDUWGF�KDV�LPSOHPHQWHG�DQ�,606�EDVHG�RQ�WKH�,62�������DQG�WKHb
1(1�������7KLV�,606�FRQVLVW�RI�D�IUDPHZRUN�RI�SROLFLHV�DQG�SURFHGXUHV�UHJDUGLQJ�WKHb
LQIRUPDWLRQ�VHFXULW\�SURFHVVHV�RI�6PDUWGF��0RVW�LPSRUWDQW�RI�WKH�,606�LV�WKDW�WKH\�KDYH�LQFOXGHGb
DOO�LQWHUQDO�DV�ZHOO�DV�H[WHUQDO�SURFHVVHV��$OO�PHDVXUHV�WDNHQ�VR�IDU�LQ�RUGHU�WR�DVVXUH�D�VDIH�DQGb
WUXVWZRUWK\�VWRUDJH�DQG�SURFHVVLQJ�RI�GDWD��OHG�WR�WKH�,62�������DQG�1(1������FHUWLILFDWLRQ�RIb
ERWK�6PDUWGF�GDWD�FHQWHUV�ńb b

b
�������0RUH�LQIRUPDWLRQ�DQG�)$4�RQ���ZZZ�]HSFDP�FRP�VXSSRUWb b ��b



b

'RFXPHQW�5HYLVLRQVb
b
b

5HYLVLRQb 'DWHb &KDQJHVb 0DGH�E\b 5HYLHZ�%\b

Y���b ���������b ,PSRUW�LQ�QHZ�OD\RXWb (2b -6b

Y���b ���������b $GGHG�VHFXULW\�IL[�WLPH�ZLQGRZ�b (2b -6b

Y���b ���������b 26�VHFXULW\�XSGDWHVb (2b -6b

Y���b ����������b $GGHG�66/�SHHU�YHULILFDWLRQ�DQGb
SURWRFRO�H[FHSWLRQ�KDQGOLQJ�b

(2b -6b

Y���b ����������b $GGHG�'DWD�&HQWHU�LQIRUPDWLRQb ':b -(b

Y���b ����������b 5HSODFHG�7��E\�7����DGGHG��=HSFDPb
$3,�DQG�0RELOH�9LGHR�%R[b

':b b
b

Y���b ����������b $GGHG�,62������b ':b b

b
b

b
�������0RUH�LQIRUPDWLRQ�DQG�)$4�RQ���ZZZ�]HSFDP�FRP�VXSSRUWb b ��b



Bijlage 2: 0 meting BOA’s  

 

Doel 
Het eindoordeel voor een succes is dat de boa’s de bodycams willen blijven gebruiken. De evaluatie 
bevat minimaal een oordeel over : 
1). de versterking van veiligheidsgevoelens (a.d.h.v. metingen van boa’s) 
2). het de-escalerende effect (d.m.v. een groepsgesprek met boa’s) 
3). de bediening van de bodycams (d.m.v. groepsgesprek met boa’s) 
4). het draagcomfort en functioneren (d.m.v. groepsgesprek met boa’s) 
De pilot is een succes wanneer de boa’s de bodycams als toegevoegde waarde ervaren. 
  
Meting onder boa’s 
In april 2020 heeft een 0 meting plaatsgevonden onder de 3 BOA’s. Een jaar na de start van de pilot 
vindt opnieuw een meting plaats om te bekijken wat de resultaten van de pilot zijn. Op basis van deze 
resultaten wordt een besluit genomen of de bodycams blijven behoren tot de standaard uitrusting van 
de BOA’s of niet. 
  Nooit Soms Vaak Altijd 
Mijn werk brengt mij onveilige situaties      3   
Ik voel mij onveilig in mijn werk      3   
Ik heb te maken met verbaal geweld in mijn werk      3   
Ik heb te maken met fysiek geweld in mijn werk   3     

  
    

      

      

  
De-escalerend effect, bediening bodycam en draagcomfort en functioneren van de bodycam 
Een jaar na de start van de pilot wordt een bijeenkomst gepland met de gebruikers. In deze 
bijeenkomst worden deze thema’s geëvalueerd. Een verslag van de uitkomsten van deze bijeenkomst 
vormt onderdeel van de evaluatie. 
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Hoofdstuk 1 Samenvatting 
De gemeenten Woerden en Oudewater willen bijzondere opsporingsambtenaren 
(BOA) uitrusten met Bodycams. De Bodycam heeft als functie een voor de BOA 
veiliger werksituatie te borgen.  
 
Zodra de Bodycam beeld en geluid van mensen registreert is sprake van het ver-
werken van persoonsgegevens, zowel in de fase van verzameling als tijdens de 
verdere verwerking van de opnames. Aangezien dit gebeurt met behulp van nieuwe 
technologie, hebben de beide gemeenten besloten een data protection impact 
assessment (DPIA) te laten uitvoeren. 
 
Het onderhavige rapport betreft de verslaglegging naar aanleiding van de DPIA  
 
Uit de DPIA blijkt dat de gemeenten 

• Moeten zorgen voor een protocol voor het gebruik van de bodycams; 
• Een reglement nodig is voor het verder verwerken van de gegevens na het 

maken van de opnames; 
• Duidelijke instructies nodig zijn om gebruik voor andere doeleinden te 

voorkomen; 
• (Personele) beveiligingsmaatregelen moet treffen terzake het gebruik en de 

bewaring van de beelden.  
 
Leeswijzer 
Hoofdstuk 2 bevat de conclusies en aanbevelingen. Hoofdstuk 3 brengt focus aan 
op de inhoud van de PIA en geeft de hoofdlijnen weer van het toetsingskader. De 
bevindingen naar aanleiding van de PIA zijn beschreven in hoofdstuk 4.
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H
oofdstuk 2 C

onclusies en aanbevelingen 
 C

onclusies 
A

anbevelingen 
1. 

O
p het m

om
ent van de uitvoering van de D

PIA w
as nog geen 

protocol voor het gebruik van de bodycam
 beschikbaar.  

 

Stel een protocol op en laat dit vaststellen door het college van 
burgem

eester en w
ethouders van de beide gem

eenten. Breng het 
protocol onder de aandacht van de BO

A’s en zorg voor instructie.  
 

2. 
D

e verschillende scenario’s m
et betrekking tot ‘w

at te doen 
m

et de opnam
es’ w

aren op het m
om

ent van de uitvoering van 
de D

PIA nog niet volledig uitgekristalliseerd en daarm
ee is 

ook nog niet duidelijk hoelang de beelden bew
aard gaan 

w
orden. 

W
erk de scenario’s uit en leg in een privacyreglem

ent bodycam
s 

vast hoe de verw
erking van persoonsgegevens in elk van de 

scenario’s plaatsvindt.  

3. 
Er bestaat een niet irreëel beeld, dat de cam

era ook w
ordt 

aangezet buiten het oorspronkelijk doel om
. 

 

Leg in het protocol duidelijk uit w
at het exacte doel is van de 

bodycam
 en instrueer de BO

A op dat punt.  

4. 
D

e verw
erking van de persoonsgegevens m

et de bodycam
s 

is nog niet opgenom
en in het verw

erkingsregister van de 
gem

eenten. 

Zorg voor opnam
e in het verw

erkingenregister. 
 

5. 
Er ontbreken nog personele beveiligingsm

aatregelen terzake 
het gebruik van de cam

era’s en beelden. 
Bepaal w

elke m
aatregelen nodig zijn, stel deze vast en borg de 

uitvoering. 
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Hoofdstuk 3 Waar gaat het over? 
3.1 Aanleiding 

De gemeenten Oudewater en Woerden hebben besloten om de impact van de 
verwerking van persoonsgegevens op de privacy van de burgers te laten beoordelen 
wanneer zij overgaan tot het uitrusten van BOA’s met bodycams. Beoordeling vindt 
plaats door middel van een zogenaamd data protection impact assessment (DPIA). 

3.2 Het DPIA richt zich op de gegevensverwerking met behulp van een nieuw informatiesysteem 

Het informatiesysteem: de bodycam 
Met behulp van de aan te schaffen bodycams gaan BOA’s van de beide gemeenten 
in naar hun oordeel onveilige situaties opnames maken van die situaties. De 
resultaten zijn beeld- en geluidsopnames van personen die zich bij een voor de BOA 
onveilige situatie binnen het bereik van de bodycam bevinden.  

3.3 Wettelijk kader gegevensverwerking 
Op de verwerking van persoonsgegevens is sinds 25 mei 2018 de Algemene 
verordening gegevensbescherming van toepassing. De gegevens die met de 
bodycams verwerkt zullen worden, betreffen persoonsgegevens, waaronder 
bijzondere persoonsgegevens betreffende ras en etniciteit en mogelijk gegevens 
van strafrechtelijke aard.  
 
Het gebruik van de Bodycams dient te worden getoetst aan de kaders van de Avg.  

3.4 Waarom een DPIA en is dat genoeg? 

Waarom een DPIA? 
De verwerkingsverantwoordelijke moet een DPIA inzetten op verwerkingen van 
persoonsgegevens die naar hun aard, reikwijdte, context en doeleinden 
waarschijnlijk grote risico's voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen 
met zich brengen.  
 
Dit kunnen verwerkingen zijn waarbij met name wordt gebruik gemaakt van nieuwe 
technologieën, of die welke van een nieuw type zijn en waarbij er vooraf geen PDIA 
is verricht door de verwerkingsverantwoordelijke, of wanneer zij noodzakelijk worden 
gelet op de tijd die sinds de aanvankelijke verwerking is verstreken.  

Voorafgaande raadpleging 
Wanneer een DPIA uitwijst dat de verwerking gepaard gaat met een hoog risico dat 
de verwerkingsverantwoordelijke niet kan beperken door maatregelen die met het 
oog op de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten redelijk zijn, dient vóór 
de verwerking een raadpleging van de toezichthoudende autoriteit plaats te vinden.  
Het wettelijk kader voor de DPIA en een eventuele voorafgaande raadpleging van 
de autoriteit persoonsgegevens is te vinden in de artikelen 35 en 36 van de Avg en 
in de overwegingen 84 en 90 tot en met 93 respectievelijk overwegingen 94 tot en 
met 96.  
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3.5 Het normenkader 
De belangrijkste privacy-juridische toetsingscriteria voor de verwerking van 
persoonsgegevens zijn voor de Avg: 
1. Rechtmatige grondslag: het verwerken van persoonsgegevens is slechts 

mogelijk als dat gebeurt op basis van een van de rechtmatige grondslagen, 
waaronder de ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene, de 
nakoming van een wettelijke verplichting en de goede uitvoering van 
publiekrechtelijke taken (artikel 6 lid 1, onder a, resp. onder c en e Avg); 

2. Doelbinding: persoonsgegevens mogen alleen worden verwerkt voor een 
voorafgaand bekendgemaakt doel en alleen die gegevens mogen worden 
verwerkt die noodzakelijk zijn om het doel te bereiken (artikel 5, lid 1, sub b 
Avg); 

3. Verenigbaarheid van doelen: gegevens die voor een bepaald doel zijn 
verzameld, mogen niet voor een ander doel worden gebruikt, tenzij het 
andere doel verenigbaar is met het oorspronkelijke doel (artikel 5, lid 1, sub b 
Avg); 

4. Proportionaliteit: staat de inbreuk op privacy in verhouding tot het doel? 
Persoonsgegevens moeten toereikend zijn, ter zake dienend en beperkt tot 
wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt 
(„minimale gegevensverwerking”); (artikel 5 lid 1, sub c Avg); 

5. Subsidiariteit: is het doel ook te bereiken met minder op de privacy 
ingrijpende middelen (artikel 5, lid, sub c Avg); 

6. Bewaartermijnen: gegevens mogen niet langer worden bewaard in een vorm 
die het mogelijk maakt de betrokkene te identificeren, dan noodzakelijk is 
voor de verwezenlijking van het doel waarvoor ze zijn verzameld. (artikel 5 lid 
1 sub e Avg). 

 
Rechten van de betrokkene op inzage, correctie en verzet (35 e.v. Wbp/15 e.v. Avg). 
 

3.6 Werkzaamheden DPIA 
Het assessment heeft bestaan uit een analyse van de werking van de bodycams en 
een bespreking van de voorgestane werkpraktijk.  
 
De informatie die dit heeft opgeleverd is afgezet tegen de achtergrond van het 
privacykader van de voorgaande paragraaf. 

3.7 Deelnemers DPIA 
Aan het assessment hebben deelgenomen: 
• Michael Brouwer, Coördinator Toezicht & Handhaving 
• Myrthe Vergragt, Juridisch adviseur 
• Sandra de Wolff, CISO, Gemeenten Woerden & Oudewater 
• Adri van der Peet, begeleider assessment / beoordelaar. 
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Hoofdstuk 4 Bevindingen 
4.1 Algemeen 

Inhoud verwerking 
De verwerking van persoonsgegevens die in de het gevolg is bij de inzet van 
Bodycams is weergegeven in de bijlage. Daarin is aangeduid: 

• Verwerkingsverantwoordelijke 
• Verwerker 
• Doel gegevensverwerking 
• Categorieën van betrokkenen 
• Categorieën van gegevens 
• Herkomst van gegevens 
• Ontvangers van persoonsgegevens 
• Rechtmatige grondslag voor de verwerking 
• Bewaartermijnen 

Beveiliging 
De beeld- en geluidsopnames worden geregistreerd in de cloud bij ZEPCAM, de 
leverancier van de bodycams. ZEPCAM garandeert de functionele en technische 
beveiligingsaspecten die verbonden zijn aan de verwerking van de beeld- en 
geluidsopnames. De personele beveiligingsaspecten dienen te worden geregeld in 
eigen beheer.  

Procesbeschrijving 
Er is geen werkprocesbeschrijving beschikbaar. Wel zijn er beeldplaten van andere 
gemeenten, die het werkproces uitbeelden. De verwerking van persoonsgegevens is 
nog niet in het verwerkingenregister aangetekend.  
 

4.2 Rechtmatige grondslag 

Grondslagen algemeen 
Op grond van artikel 6 van de Avg is voor het verwerken van persoonsgegevens een 
zogenaamde rechtmatige grondslag noodzakelijk. De Avg kent 6 grondslagen, te 
weten: 
 
a. de betrokkene heeft voor de verwerking zijn ondubbelzinnige toestemming 

verleend.  
b. de voorbereiding en uitvoering van een overeenkomst, waarin de betrokkene 

partij is. 
c. er is een wettelijke verplichting die moet worden nagekomen, zoals bijvoorbeeld 

de plicht om een belastinginspecteur alle gegevens te leveren die noodzakelijk 
zijn voor de belastingheffing.  

d. het vitaal belang van de betrokkene. Deze grondslag dient eng geïnterpreteerd 
te worden. Er moet een dringende medische noodzaak zijn om gegevens van 
betrokkene te verwerken, bijvoorbeeld wanneer terstond medische hulp nodig is 
bij een ongeval en betrokkene buiten bewustzijn is geraakt;  
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e. de goede vervulling van een publiekrechtelijke taak. Een taak is publiekrechtelijk 
als deze kan worden gebaseerd op een voor het bestuur bij of krachtens de wet 
geschapen grondslag, zoals bijvoorbeeld de Gemeentewet.  

f. de behartiging van het gerechtvaardigd belang van de verantwoordelijke, tenzij 
met name het privacybelang van betrokkene dient te prevaleren. De zwaarte van 
het privacybelang wordt mede bepaald door de aard van de persoonsgegevens 
die worden verwerkt.  

Grondslagen gemeente 
Voor de gemeente vormt doorgaans ‘de goede uitvoering van een publiekrechtelijke 
taak’ de grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens (Artikel 6, lid 1, sub e 
AVG).  
De bodycams hebben echter niet als doel opnames te maken van uitvoering in het 
kader van de uitvoering van een overheidstaak. Bodycams dienen gezien te worden 
als een instrument dat wordt ingezet ter verbetering van de arbeidsomstandigheden 
en bescherming van de eigen veiligheid van de BOA.  
 
Aldus kan de verwerking het gevolg zijn van de verplichting die de Arbo-wet aan de 
werkgever oplegt om een veilige werkomgeving te verzorgen. De verwerking van 
persoonsgegevens kan in dat geval worden gebaseerd op artikel 5, lid 1, sub c AVG. 
De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Dat wil 
niet zeggen dat daarmee de verwerking automatisch is toegestaan.  
 
Een alternatieve en meer voor de hand liggende grondslag betreft artikel 6, lid 1, sub 
f AVG. Dit betreft het gerechtvaardigd belang van de verantwoordelijke.  
 
Alhoewel beide grondslagen kunnen worden aangeroepen als grondslag voor de 
verwerking, bieden ze echter geen vrijbrief om opnames te maken. Vóór elke 
opname is een afweging van de BOA vereist.  

4.3 Risico’s van gebruik buiten vastgestelde doel 
Het hoofddoel van de inzet van bodycams is de voorkoming van een onveilige 
situatie bij de uitvoering van het werk door de BOA’s. Dat betekent dat als fysiek of 
verbaal gedrag van personen het veiligheidsgevoel van de BOA negatief beïnvloedt, 
de BOA de bodycam opnames laat maken. Het gevaar ligt echter op de loer, dat de 
camera ook aangaat als er geen dreiging aanwezig is, zoals bijvoorbeeld bij het 
waarnemen van een vechtpartij.  

4.4 Proportionaliteit 
Op grond van het proportionaliteitsbeginsel mag de BOA niet meer gegevens ver-
werken dan noodzakelijk is om de bedreiging van diens eigen veiligheid zo goed te 
voorkomen of te beperken. Dat houdt in dat de BOA in elke situatie moet beoordelen 
of het eigen veiligheidsgevoel zodanig onder druk is komen te staan, dat dit gevoel 
het maken van opnames en daarmee het verwerken van persoonsgegevens recht-
vaardigt. Dit is de situationele afweging of het belang van de eigen veiligheid van de 
BOA prevaleert boven het belang van de privacy van degenen wiens gegevens in de 
opnames worden verwerkt.  
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Een handelingsprotocol en -instructie moeten nog worden opgesteld. Een training 
gebruik Bodycams is voorzien.  
 

4.5 Verwerking persoonsgegevens na registratie door opname 

Gebruik opnames 
Het maken van opnames heeft primair als functie eventuele ‘bedreigers’ te doen 
afzien van gewelddadige acties jegens de BOA. De vraag is of als dat effect wordt 
bereikt, de opname al dan niet verder gebruikt gaat worden. Daar zijn verschillende 
scenario’s voor te bedenken. Dat hangt mede af van de wensen van de BOA. 
Anders gezegd, wil de BOA nog wat met de beelden om zijn onveilige gevoel te 
adstrueren en daarmee de gegevens delen met anderen of gaan de beelden verder 
ongebruikt de Cloud in en worden na de bewaartermijn verwijderd.  
 
Die scenario’s lijken vooralsnog niet overdacht. Daardoor is niet duidelijk of het blijft 
bij slechts voor de bewaartermijn bewaren van de beelden of dat de beelden een rol 
gaan spelen bij interne vervolgacties.  

Gebruik opnames als middel bij het instellen van civiele en strafvorderingen  
Opnames die het plegen van strafbare feiten jegens de BOA inhouden, zullen 
worden gebruikt als bewijsstuk in het proces-verbaal, dat bij het OM zal worden 
aangeboden ingeval van het instellen van strafvervolging.  
 
Daarnaast is de verwachting dat de opnames een rol kunnen spelen bij het instellen 
van een civiele vordering tot vergoeding van eventuele schade die een BOA heeft 
geleden.  
 
Voor het verder verwerken van persoonsgegevens zoals hiervoor omschreven is 
een reglement nodig. Dat is nog niet opgesteld en door het bestuur vastgesteld.  

Transparantie en rechten betrokkenen 
Personen wiens gegevens worden verwerkt, dienen voorafgaand aan de verwerking 
daarover geïnformeerd te worden. De instructie voor de BOA voorziet erin dat de 
BOA aanzegt dat de camera aangaat, tenzij dat gelet op de omstandigheden niet 
mogelijk is. Dan dienen de betrokken kort na de opnames daarover geïnformeerd te 
worden.  
 
Deze informatievoorziening, stelt de betrokkene in de gelegenheid inzage te vragen 
in de verwerking van diens persoonsgegevens. Daarvoor geldt de inzageprocedure 
van de gemeenten. Dat heeft mogelijk consequenties voor de bewaartermijn. De 
spelregels daaromtrent zullen nog in een privacyreglement moeten worden 
opgenomen.  
 
Uit oogpunt van transparantie dient deze verwerking van persoonsgegevens ook in 
het verwerkingenregister van de gemeenten opgenomen te worden.  


