
 

Privacy statement Treinreizen met GPS 

Informatie over het gebruik van jouw persoonsgegevens wanneer je reist met Treinreizen met GPS. 

 

Inleiding 

Dit is een privacy statement van Translink. Dit privacy statement beschrijft hoe wij omgaan met jouw 

persoonsgegevens als je gebruikmaakt van Treinreizen met GPS. 

In deel van 1 van dit privacy statement worden de begrippen toegelicht die wij gebruiken in dit privacy 

statement. 

Deel 2 beschrijft hoe Treinreizen met GPS werkt en de gegevens die wij gebruiken en waarvoor wij 

deze gegevens gebruiken. Het gaat hier om gegevens die noodzakelijk zijn om gebruik te kunnen 

maken van Treinreizen met GPS. 

In deel 3 beschrijven wij de rechten die je hebt op basis van de wetten over privacy en geven wij meer 

informatie over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. Ook vind je hier onze contactgegevens 

voor vragen over dit document.  

Deel 1- Begrippen 

In dit privacy statement worden begrippen met een hoofdletter gebruikt. Deze begrippen hebben de 

volgende betekenis: 

App: de door NS of Arriva ter beschikking gestelde app die je kunt downloaden op je smartphone en 

waarmee je kunt Treinreizen met GPS. In het geval van NS is dit de Lab-app. In het geval van Arriva is 

dit de Arriva-app. 

Geofence: dit is de virtuele afbakening van een bestaande geografische locatie, in dit geval 

stationsgebieden in Nederland; 

Locatiegegevens: alle data betreffende de locatie en het reisgedrag van de persoon die gebruik maakt 

van Treinreizen met GPS en die wordt verzameld door de App en wordt verwerkt in de backoffice van 

Translink tot ritten met bijbehorende ritprijzen; 

OV-chipkaart: de gepersonaliseerde OV-chipkaart zoals uitgegeven door Trans Link Systems B.V.; 

Achteraf-betalen-abonnement: het abonnement van NS of Arriva waarmee je kunt reizen en 

waarmee je achteraf betaalt voor gemaakte reizen in het openbaar en welke is gekoppeld aan je OV-

chipkaart. Bij NS is dit NS-Flex, bij Arriva is dit Arriva-Flow; 

 

 

 

 

 

 



 

Deel 2- Treinreizen met GPS 

Wanneer je reist met Treinreizen met GPS is het mogelijk om op basis van GPS-gegevens uit je 

smartphone te reizen in alle treinen in Nederland waar de OV-chipkaart wordt geaccepteerd. Het is 

dus mogelijk om te reizen zonder in en uit te checken met een OV-chipkaart bij palen of poortjes. Om 

het treinreizen met GPS mogelijk te maken is het nodig dat wij een aantal van jouw persoonsgegevens 

gebruiken om de reis mogelijk te maken. Hierbij valt te denken aan je voor- en achternaam, 

kaartnummer OV-chipkaart (16 cijfers), chipnummer (intern nummer van de OV-chipkaart), 

reisgegevens en Locatiegegevens.   

Om gebruik te kunnen maken van Treinreizen met GPS dien je te beschikken over een OV-chipkaart 

en een Reizen op Rekening-abonnement. Daarnaast dien je de App te downloaden op je smartphone. 

Deze App dien je de vereiste machtigingen te geven (zoals toegang tot je locatiegegevens). 

Treinreizen met GPS start wanneer je met de App de Geofence van een station bereikt. Vanaf dat 

moment kun je met de App “inswipen”. Je ontvangt daarna een mobiele ticket (E-ticket) in de App 

met daarop afgedrukt je voor- en achternaam. Met dit mobiele ticket kun je de poortjes openen op 

de stations. Wanneer je reist met Treinreizen met GPS wordt via de App de voor Treinreizen met GPS 

benodigde gegevens verzameld (zoals je Locatiegegevens). Je gegevens worden verzameld om je 

locatie juist en efficiënt te bepalen. Hiervoor worden alleen de gegevens van je verblijf in een 

Geofence van een treinstation, met een marge van 1 minuut voor je aankomst en 1 minuut na je 

vertrek uit de Geofence, doorgestuurd naar en verwerkt in de backoffice van Translink. 

Je gegevens (zoals je Locatiegegevens) worden naar onze backoffice verstuurt. In onze backoffice 

worden op basis van deze gegevens ritten/reizen gemaakt. Deze ritten/reizen worden door ons 

geregistreerd en beprijsd.  

Het treinreizen met GPS wordt beëindigd zodra jij de treinreis hebt beëindigd of de App (automatisch) 

de treinreis heeft beëindigd. De verwerking van persoonsgegevens houdt ten laatste op 1 minuut 

nadat de Geofence is verlaten. 

Het bereiken, passeren of aanwezig zijn binnen de Geofence van een station, zonder dat de App wordt 

gebruikt of aangezet, maakt dat er geen persoonsgegevens zullen worden verwerkt.  

 

Deel 3- Rechten en meer informatie 

A. De identiteit van de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke(n). 

• Trans Link Systems B.V., een besloten vennootschap naar Nederlands recht, statutair 

gevestigd en kantoorhoudende te Amersfoort op (3818 LE) Stationsplein 151, zoals 

geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30177126 (“Translink”) 

Wanneer je gebruik maakt van een Achteraf-betalen-abonnement (NS-flex/Arriva-Flow) worden je 

gegevens ook verwerkt door: 

• NS Reizigers B.V., een besloten vennootschap naar Nederlands recht, statutair gevestigd 

en kantoorhoudende te Utrecht op (3511ER) Laan van Puntenburg 100, zoals 

geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30124362 (“NS”)  



 

• Arriva Personenvervoer Nederland B.V., een besloten vennootschap naar Nederlands 

recht, statutair gevestigd en kantoorhoudende te Heerenveen op (8441 BH) Trambaan 3, 

zoals geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30124575 (“Arriva”) 

 

B.   De contactgegevens van de Functionaris voor de Gegevensbescherming. 

        

       Als je meer informatie wilt over hoe Translink met je persoonsgegevens omgaat   

       kun je contact opnemen met: 

 

Trans Link Systems B.V. 

A. Beugeling 

Postbus 1808 

3800 BV Amersfoort 

fg@translink.nl 

 

C.   De doeleinden en de rechtsgrond van de verwerking. 

Met Treinreizen met GPS kun je in alle treinen in Nederland reizen waar de OV-chipkaart wordt 

geaccepteerd als betaalmiddel. Je reist dan op basis van de GPS-gegevens uit je smartphone. 

Hierdoor is het mogelijk om te reizen zonder in en uit te checken met een OV-chipkaart bij palen 

of poortjes.  

Om Treinreizen met GPS mogelijk te maken is het noodzakelijk dat Translink bepaalde gegevens 

van je verwerkt, zoals je Locatiegegevens. Op basis van je gegevens kan Translink bepalen hoe je 

hebt gereisd in de trein en welke kosten je daarvoor verschuldigd bent. Daarnaast koppelen wij 

de reizen die je hebt gemaakt aan je OV-chipkaart zodat wij je kunnen helpen wanneer je vragen 

hebt over Treinreizen met GPS. 

Wanneer je ervoor kiest om Treinreizen met GPS te gebruiken is de grondslag voor de verwerking 

van je gegevens is: het uitvoeren van de overeenkomst voor Treinreizen met GPS. 

D. De ontvangers van de persoonsgegevens. 

Translink maakt gebruik van andere partijen voor de uitvoering van IT-diensten (bijv. voor de 

ontwikkeling, werking en ondersteuning van de backoffice van Translink). Deze andere partijen zijn 

verwerkers van ons en verwerken de gegevens slechts ten behoeve van ons en voor geen enkel 

ander doel. Met deze partijen hebben wij afspraken gemaakt over de verwerking van 

persoonsgegevens, bijvoorbeeld over de beveiliging en het bewaren van gegevens. Deze afspraken 

zijn vastgelegd in een verwerkersovereenkomst. 

E. Bewaartermijnen van je persoonsgegevens. 

Wij hebben je gegevens nodig om Treinreizen met GPS mogelijk te maken en je goed van dienst 

te kunnen zijn. Dat bepaalt ook de termijn voor het bewaren van je persoonsgegevens. Als je 

reist met Treinreizen met GPS bewaren wij je gemaakte ritten tot maximaal 18 maanden na het 

maken van de reis. Je Locatiegegevens, die worden gebruikt om je ritten te reconstrueren, 

worden gedurende 4 maanden bewaard door ons. Hierna verwijderen wij je persoonsgegevens. 

 

F. Rechten voor jou als betrokkene. 



 

Je hebt in beginsel de volgende rechten: 

- Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden. 

- Het recht op inzage van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor 

niet wordt geschaad). 

- Het recht op overdraagbaarheid van gegevens. 

- Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht 

zijn. 

- Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw persoonsgegevens te vragen. Hieraan 

kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor ons of een 

ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke 

regeling niet bewaard hoeven te blijven. 

- Het recht om je in bepaalde gevallen tegen de verwerking van jouw gegevens te 

verzetten. 

Als je gebruik wilt maken van je rechten, dan kun je contact opnemen met: 

Klantenservice OV-chipkaart 
Telefoonnummer: 0900-0980 (gebruikelijke belkosten)  

       E-mailadres: privacy@ov-chipkaart.nl  
 

G.  Klachten over de verwerking van persoonsgegevens. 

Klachten over de verwerking van persoonsgegevens kun je sturen naar Translink, zie daarvoor de 

contactgegevens hierboven (Deel 3- B). Je hebt ook het recht een klacht in te dienen bij de 

toezichthoudende autoriteit, de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie voor contactgegevens de 

website van de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl 

H. Verplichting tot verstrekken van gegevens en wanneer je de gegevens niet verstrekt. 

Wij kunnen de overeenkomst voor Treinreizen met GPS alleen uitvoeren als wij de gevraagde 

gegevens mogen gebruiken. Wil je niet dat Translink over de benodigde gegevens beschikt? Dan 

kun je ook niet Treinreizen met GPS. 

I. Geautomatiseerde besluitvorming. 

     Wij nemen geen geautomatiseerde besluiten wanneer je gebruik maakt van Treinreizen met GPS.  

J. Beveiliging van de persoonsgegevens tegen onbevoegde toegang, verlies of diefstal. 

Wij beveiligen jouw persoonsgegevens. Wij spannen ons in om jouw persoonsgegevens te 

beveiligen tegen onbevoegde toegang, verlies of diefstal. Er is beleid opgesteld om Treinreizen 

met GPS zodanig in te richten dat er standaard een passend beveiligingsniveau van toepassing is. 

Voor de beveiliging van Locatiegegevens hanteren wij de ISO 27001 standaard. Onze 

medewerkers hebben alleen toegang tot je persoonsgegevens als dit noodzakelijk is. 

Daarnaast maken wij afspraken met externe partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens 

verwerken. Dit doen wij door middel van het sluiten van een zogeheten 

‘verwerkersovereenkomst’ waarin wij onder meer afspraken vastleggen over de beveiliging van 

je persoonsgegevens en over het gebruik van de persoonsgegevens. 


