
1.    Definições

1.1.   Nos Termos e Condições Gerais de Embarque  

Biométrico estabelecidos abaixo, os seguintes  

termos são definidos como:

 (a)   Schiphol: Schiphol Nederland B.V., uma sociedade 

limitada registrada sob a jurisdição holandesa, com sede 

registrada e principal local de atividade no Aeroporto  

de Amsterdã Schiphol, Evert van de Beekstraat 202 

(1118 CP), Países Baixos e registrada na Câmara  

de Comércio de Amesterdã sob o Número 34166584;

 (b)   KLM: Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V.,  

uma sociedade anônima, registrada sob a jurisdição 

holandesa, com a sede principal da empresa em 

Amsterdamseweg 55 em Amstelveen (1182 GP),  

Países Baixos, e registrada na Câmara de Comércio  

de Amesterdã sob o Número 33014286;

 (c)   Teste Biométrico: o serviço prestado ao Participante  

pelo Schiphol e a KLM nos termos do Acordo  

de Participação para efeitos de embarque com  

base nos dados biométricos;

 (d)   Acordo de Participação: o acordo entre o Schiphol  

e a KLM, por um lado, e o Participante no outro lado,  

no que se refere à implementação do Teste Biométrico. 

O presente Acordo abrange ainda quaisquer instruções 

emitidas por funcionários do Schiphol e/ou da KLM  

no momento/local de implementação;

 (e)   Processo de registro: o processo de registro conforme 

demonstrado no quiosque de registro perto do portão, 

permite que os indivíduos interessados participem  

do Teste biométrico. 

 (f)   Participante: uma pessoa singular que tenha completado 

com sucesso o Processo de Registro estando, por 

conseguinte, registrada para participar do Teste Biométrico.

2.    Termos e condições gerais e participação Acordo

2.1.   Estes Termos e Condições Gerais são aplicáveis  

a qualquer acordo ou outra relação jurídica, incluindo  

o Acordo de Participação, estabelecido entre o Schiphol 

e a KLM, por um lado, e o Participante no outro lado, 

em conexão com o Teste Biométrico. Ao concluir com 

êxito o Processo de Registro, o Participante concorda 

com estes Termos e Condições Gerais. 

2.2.   O Acordo de Participação entra em vigor assim que  

o Processo de Registro tenha sido concluído com êxito. 

2.3.   Caso o Processo de Registro seja entretanto cancelado, 

todos os dados pessoais apresentados pelo indivíduo 

interessado até esse momento serão destruídos 

imediatamente. Nesse caso, o Acordo de Participação 

não entrará em vigor.

3.    Teste Biométrico

3.1.   A ocasião e a organização do Teste Biométrico  

será determinada somente pela KLM e o Schipol. 

3.2.   Ao oferecer Serviços Biométricos ao Participante,  

o Schiphol e a KLM mantêm o direito de contratar 

terceiros ou de transferir seus direitos e obrigações  

a terceiros por força do Acordo de Participação.

3.3.   O Participante não irá receber nenhum pagamento  

ou compensaçãopor participar do Teste Biométrico.

4.    Privacidade

4.1.   O Participante compreende que, para realizar o  

Teste Biométrico, o Schiphol e a KLM irão processar  

seus dados pessoais. Os dados pessoais que serão 

processados incluem, mas não limitam-se a,  

as informações do passaporte do Participante,  

cartão de embarque e dados biométricos (foto do rosto).

4.2.   Uma explicação sobre exatamente que dados pessoais 

estão sendo processados e as medidas tomadas para 

proteger esses dados, podem ser encontrados na política 

de privacidade referente ao Teste Biométrico  

(schiphol.nl/biometrischboarden).

4.3.   A KLM e o Schiphol devem tratar todos os dados 

pessoais do Participante de acordo com o Personal Data 

Protection Act (Wet Bescherming Persoonsgegevens).

5.    Requisitos para participação no Teste Biométrico

5.1.   O participante só participará no Teste Biométrico  

se atender aos seguintes requisitos:

 (a)   o Participante tem 18 anos de idade ou mais;

 (b)   o Participante possui um cartão de embarque válido  

e um passaporte com um chip na frente e 

 (c)   o Participante não está viajando com assistência especial 

devido a uma limitação relacionada à mobilidade. 

5.2.   O Participante deve seguir todas as instruções emitidas 

por, ou em nome de funcionários do Schiphol ou da KLM. 

5.3.   Tanto a KLM como o Schiphol mantêm o direito  

de negar o acesso do Participante ao Teste Biométrico  

a qualquer momento caso o Participante não atenda  

aos requisitos mencionados em 5.1 e 5.2. 

6.    Responsabilidade

6.1.   Qualquer responsabilidade por parte do Schiphol  

e da KLM limitam-se ao descrito no artigo 6 do  

presente documento.

6.2.   A KLM e o Schiphol não serão responsáveis perante  

o Participante por danos ou prejuízos sofridos em 

resultado de erros ou informações incompletas 

fornecidas pelo Participante. O Participante é  

o único responsável por fornecer de modo correto  

as informações necessárias para o Teste Biométrico. 

6.3.   A KLM e o Schiphol não serão responsáveis perante o 

Participante por qualquer perda indireta, como danos 

resultantes, lucros perdidos, perda de poupança e perda 

causada por interrupção nos negócios

6.4.   Na medida em que as responsabilidades perante o 

Participante por parte do Schiphol e da KLM podem 

existir, não obstante as disposições do artigo 6 suas 

únicas ou individuais responsabilidades serão limitadas 

ao reembolso do valor pago pelo bilhete pelo 

Participante para o vôo de conexão com no qual, 

durante o processo de Registro, o Participante indicou  

o desejo de embarcar usando o Teste Biométrico.

6.5.   As limitações de responsabilidade incluídas nestes 

Termos e Condições não se aplicam em caso de danos 

ou perdas serem devidas a conduta intencional ou falha 

grave da parte de Schiphol e/ou KLM, ou a sua gerência. 

As limitações à responsabilidade também não se aplicam 

em casos nos quais, com base em disposições legais não 

é possível desta forma limitar ou excluir a responsabilidade.

7.    Período de vigência e rescisão

7.1.   O Acordo de Participação será válido conforme o 

determinado no Artigo 2.2 até o momento em que:

 (a)   o Participante tenha, através do Teste Biométrico,  

embarcado no vôo para o qual o Participante  

se inscreveu no quiosque utilizando o seu cartão  

de embarque; 

 (b)   o Participante, em conformidade com o artigo 7 deste 

Documento, encerrou o Acordo de Participação; ou

 (c)   um período de dez horas transcorreu desde a decolagem 

do vôo de Schiphol para o qual o Participante declarou a 

intenção de embarcar usando o Teste Biométrico durante 

o Processo de Registro; qualquer ocorrência  

que seja a primeira a ocorrer.

7.2.   Cada uma das partes envolvidas tem o direito de 

rescindir o Acordo de Participação a qualquer momento. 

Uma rescisão pelo Participante só é possível através  

de informação expressa aos funcionários da KLM  

e/ou do Schiphol encarregados do quiosque de registro.  

Um dos funcionários ajudará o Participante a eliminar  

os dados pessoais que ele ou ela tenha fornecido.

8.    Outros artigos

8.1.   Caso qualquer disposição do Acordo de Participação  

ou destes Termos e Condições Gerais sejam anuladas,  

ou consideradas nulas e sem efeito ou em violação  

da lei, parcial ou integralmente, esta disposição será 

interpretada de forma estreitamente relacionada com  

as intenções possíveis das partes. Todas as outras 

disposições do Acordo de Participação e destes Termos  

e Condições Gerais permanecerão em pleno vigor.

8.2.   O Participante não tem o direito de transferir a terceiros 

seus direitos e/ou deveres do Acordo de Participação  

ou destes Termos e Condições Gerais.

9.     Lei aplicável, resolução de litígios e tradução

9.1.   O Acordo de Participação, estes Termos e Condições 

Gerais e a implementação do Teste Biométrico pelo 

Schiphol e/ou a KLM são regidos exclusivamente  

pela lei holandesa. 

9.2.   Quaisquer controvérsias que possam surgir relacionadas 

a negociações entre as partes, ao Acordo de Participação 

ou a estes Termos e Condições Gerais serão resolvidos 

exclusivamente pelo tribunal competente em Amsterdã, 

exceto quando seja compulsoriamente estipulada  

a autoridade de outro tribunal.

9.3.   Esta é uma tradução para o português dos Termos  

e Condições Gerais; outras traduções estão disponíveis. 

Caso exista qualquer diferença na interpretação deste, 

ou qualquer tradução e o texto original em holandês  

dos Termos e Condições Gerais, o texto em  

holandês prevalecerá.
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O aeroporto Schiphol Nederland B.V. (Schiphol) e a Koninklijke 

Luchtvaartmaatschappij N.V (KLM) dão grande valor à proteção 

da sua privacidade e dos seus dados pessoais. Esta Política de 

Privacidade explica como o Aeroporto Schiphol de Amsterdã 

coleta, utiliza e protege os seus dados pessoais no âmbito do 

teste de “embarque biométrico”: o processo de embarque 

habilitado pelo reconhecimento facial.

A participação neste ensaio é completamente voluntária e está 

aberta aos Participantes que satisfaçam as seguintes condições:

 •  O Participante tem 18 anos de idade ou mais.

 •   O Participante possui um passaporte europeu com um 

chip na capa e um cartão de embarque válido.

 •   O Participante não está viajando com assistência especial 

devido a uma limitação relacionada à mobilidade.

O Aeroporto Schiphol de Amsterdã e a KLM atuam em 

conformidade com a Data Protection Act (lei de proteção de 

dados) e a Personal Data Protection Act (lei de proteção de dados 

pessoais) e processarão os seus dados de acordo com as 

disposições desta legislação. 

Em conformidade com estas leis, o Aeroporto Schiphol de 

Amsterdã e a KLM notificaram o seu responsável pela proteção 

de dados, que desempenha a função de Autoridade de Dados 

Pessoais em nome do Aeroporto Schiphol de Amsterdã e da KLM.

Quais são os dados pessoais exigidos no teste  

de “embarque biométrico”?

O Aeroporto Schiphol de Amsterdã e a KLM terão de recolher 

dados pessoais do Participante para oferecerem os serviços  

de “embarque biométrico” ao Participante. O “embarque 

biométrico” é um processo de duas etapas:

 1.   O Participante deve se inscrever no quiosque especial 

para registro.

 2.   O Participante embarcará na aeronave, por meio  

de reconhecimento facial, na porta de embarque  

de autoatendimento.

Ambas as etapas exigem que o Aeroporto Schiphol de Amsterdã 

e a KLM armazenem e usem dados pessoais. Isso inclui  

os seguintes dados:

 •  Passaporte.

As informações sobre o passaporte são comparadas com  

as informações no cartão de embarque para garantir que  

elas correspondem. O passaporte também é digitalizado  

para assegurar que pertence ao Participante em questão;  

isso é feito comparando a foto do rosto do Participante com a 

foto no passaporte. Destacamos que o processo de digitalização 

de um passaporte analisará TODOS os dados, incluindo o número 

de identidade. Tecnicamente é impossível impedir a leitura deste 

número. Todavia, o número de identidade será automática  

e definitivamente descartado antes que o Aeroporto Schiphol  

de Amsterdã e/ou a KLM possam tomar conhecimento e/ou  

usar esta informação.

 •  Cartão de embarque.

As informações no cartão de embarque são comparadas com  

as informações do passaporte para garantir que elas coincidem.

 •  Dados biométricos.

Quando o Participante se inscreve no quiosque de registro,  

é tirada uma foto. Esta é armazenada em um formato 

padronizado: em outras palavras, a foto é armazenada  

de tal forma que o indivíduo é irreconhecível. Uma nova foto do 

Participante é tirada no portão de embarque por autoatendimento. 

Esta foto é usada somente para gerar um novo modelo 

padronizado que será comparado com o modelo salvo 

anteriormente. Desta forma, o reconhecimento facial pode  

ser usado para conceder permissão ao passageiro para embarcar  

na aeronave. Uma vez que os dados acima mencionados podem 

conter contém características físicas e/ou fisiológicas, o Aeroporto 

Schiphol de Amsterdã e a KLM tratam estes dados como  

dados biométricos. 

O Aeroporto Schiphol de Amsterdã e a KLM irão coletar estes 

dados pessoais com o único objetivo de fornecer os serviços  

de “embarque biométrico” ao Participante no que diz respeito  

ao vôo para o qual o Participante se tenha registrado para  

os serviços.

Objetivos do teste

O Aeroporto Schiphol de Amsterdã e a KLM trabalham 

constantemente para melhorar o processamento de viajantes  

no aeroporto, a fim de tornar para os seus passageiros a 

experiência da viagem o mais fácil e agradável possível.  

Com este teste o Aeroporto Schiphol de Amsterdã e  

a KLM esperam:

 •   investigar se o embarque baseado no reconhecimento 

facial é rápido, eficiente e confiável o suficiente para 

justificar a utilização deste método de embarque como  

o método padrão a partir de agora;

 •   determinar se o embarque baseado no reconhecimento 

facial automatizado pode aumentar a satisfação dos 

passageiros.

O Aeroporto Schiphol de Amsterdã e a KLM só processam  

e armazenam os seus dados pessoais na medida em que sejam 

estritamente necessários para atingir os objetivos indicados.

O Aeroporto Schiphol de Amsterdã partilha os seus  

dados pessoais com terceiros?

A proteção de seus dados pessoais é uma prioridade para  

o Aeroporto Schiphol de Amsterdã e a KLM. Se você participar 

do teste, os seus dados pessoais poderão ser partilhados com 

terceiros, contratados pelo Aeroporto Schiphol de Amsterdã  

e pela KLM para conduzir este teste.

Foi estabelecido um acordo sobre o processamento de dados 

com esses terceiros para garantir que seus dados serão tratados 

com segurança por essas partes. 

Em nenhum momento, sem a permissão do Participante,  

o Aeroporto Schiphol de Amsterdã e a KLM partilharão dados 

pessoais com partes que não tenham assinado um contrato  

de tratamento de dados, a não ser que o aeroporto Schiphol  

e/ou a KLM sejam obrigados a fornecer estes dados segundo 

regras estatutárias e outras.

No âmbito do teste, o Aeroporto Schiphol de Amsterdã e  

a KLM podem partilhar os seus dados com as seguintes partes: 

(1) Visionbox: fornecedor de hardware e software para o teste  

de “Embarque biométrico”.

A parte supracitada está localizada na União Europeia e só 

processará os seus dados pessoais dentro da União Europeia.

Protegendo seus dados pessoais 

O Aeroporto Schiphol de Amsterdã e a KLM implementam 

medidas técnicas e organizacionais adequadas para proteger seus 

dados contra perda ou qualquer forma de processamento ilegal. 

Armazenamos seus dados biométricos em um formato 

padronizado. Além disso, todos os servidores e outros meios  

de armazenamento estão equipados com segurança física  

e de software. O acesso aos seus dados está limitado  

a vários funcionários diretamente envolvidos no teste.

Para garantir que os terceiros envolvidos no processo e com 

quem o Aeroporto Schiphol de Amsterdã pode compartilhar  

seus dados protejam seus dados o máximo possível, o aeroporto 

Schiphol estabelece um contrato de processamento de dados 

com estas partes.

Seus direitos de inspecionar, corrigir e excluir 

O Aeroporto Schiphol de Amsterdã e a KLM atribuem grande 

valor à transparência. Portanto, acreditamos que você deve,  

a qualquer momento, ser capaz de identificar quais os dados 

pessoais que o Aeroporto Schiphol de Amsterdã e a KLM estão 

coletando e processando para os fins deste teste. Você pode 

encontrar informações gerais nesta Política de Privacidade.

Os dados pessoais que foram armazenados durante o processo 

de registro, com exceção da fotografia, podem ser visualizados 

no quiosque de registro.

O teste é baseado em uma participação voluntária; o Participante 

poderá (ativamente) cancelar a sua participação em qualquer 

momento durante ou após o processo de registro, o que resultará 

na eliminação imediata dos dados pessoais. 

Os dados pessoais serão sempre eliminados quando o 

Participante embarcar com sucesso na pista de embarque 

biométrico ou 10 horas após o registro, no caso do Participante 

não ter passado pela pista de embarque biométrico.

Informações de contato 

O Aeroporto Schiphol de Amsterdã e a KLM sabem que você 

pode ter mais perguntas sobre este teste. Para mais informações, 

você pode entrar em contato conosco via e-mail:  

biometricboarding@schiphol.nl

Alterações na Política de Privacidade

O Aeroporto Schiphol de Amsterdã e a KLM podem alterar  

esta Política de Privacidade de tempos em tempos. Isto pode ser 

o resultado de modificações no objetivo do teste piloto ou devido 

a alterações na legislação, por exemplo. Portanto, recomendamos 

que você verifique esta Política de Privacidade regularmente.  

A versão mais recente da Política de Privacidade também  

está disponível em formato eletrônico em  

www.schiphol.nl/biometricboarding.
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