Beleid videobewaking
City Building afd. Woningen
LET OP: De videobewaking valt onder de wet- en regelgeving zoals deze is beschreven in de “Handreiking
Vrijstellingbesluit Videocameratoezicht” welke terug te vinden is op de website van het College Bescherming
Persoonsgegevens (http://www.cbpweb.nl/hvb/pages/vwc36.aspx). De wet- en regelgeving is te allen tijde
leidend en onderhevig aan wijzigingen.

Doel
Het bewakingssysteem heeft als doel:
- de bescherming van de veiligheid en de gezondheid van bewoners en bezoekers van ons
pand;
- de beveiliging van de toegang tot ons gebouw;
- de bewaking van het gebouw en zaken die zich in het gebouw bevinden;
- het vastleggen van incidenten.
Het systeem is niet bedoeld voor voortdurende controle van natuurlijke personen en zal niet als
dusdanig gebruikt worden.
Toegang
De toegang tot het systeem is beperkt tot de leden van het Bestuur van de V.v.E. en diegene die
belast is met de bewaking of de verstrekking van de opnames.
Toegestane ontvangers van de opnames
De opnames mogen alleen worden verstrekt aan:
degenen, inclusief derden, die:
- belast zijn met de hierboven opgesomde werkzaamheden, of
- leiding geven aan de hierboven opgesomde werkzaamheden, of
- noodzakelijk zijn betrokken bij de hierboven opgesomde werkzaamheden;
- ambtenaren van de politie bij incidenten, indien de gegevensverstrekking noodzakelijk is
voor de goede vervulling van hun publiekrechtelijke taak.
anderen, indien:
- de betrokkene zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend voor de
gegevensverwerking, of
- de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke plicht door
de verantwoordelijke, of
- de gegevensverwerking noodzakelijk is vanwege een vitaal belang van de betrokkene
(bijvoorbeeld een dringende medische noodzaak), of
- de gegevens verder worden verwerkt voor historische, statistische of wetenschappelijke
doeleinden. Voorwaarde hierbij is dat de verantwoordelijke ervoor zorgt dat de gegevens
ook alleen voor deze specifieke doeleinden verder worden verwerkt.
Bewaartermijn
Er is geen minimum bewaartermijn voor opnames vastgesteld. De opnames zullen maximaal 4
weken bewaard worden. Met uitsluiting van incidenten waarbij een noodzaak is deze beelden
langer te bewaren, in dat geval zullen opnames pas verwijderd worden na afhandeling van het
betreffende incident.
Contact
Bij vragen en of verzoeken met betrekking tot dit beleid en/of de videobewaking kan contact op
worden genomen met de beheerder van de V.v.E.

