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1. Inleiding
1.1

Achtergrond

De Vereniging Bedrijven A12 is eigenaar van en gebruiker van een CCTV
systeem bestaande uit camera’s en andere systemen die videobeelden
kunnen opnemen. De informatie opgenomen door dit CCTV systeem moet
beschermd worden tegen ongeautoriseerd toegang en/of misbruik. Daarnaast
moet het gebruik van dergelijk systemen voldoen aan wet- en regelgeving
zoals bijvoorbeeld AVG.
1.2

Scope

Dit CCTV beleid is van toepassing op alle bezoekers aan en bedrijven
gevestigd op de bedrijventerreinen LogistiekPark A12 en BusinessPark
Vredenburgh in Waddinxveen.
Dit CCTV beleid moet worden toegepast op alle informatie die wordt
vastgelegd en gebruikt kan worden om personen te identificeren en
activiteiten van deze personen te bekijken.
Deze vastgelegde informatie is geclassificeerd als vertrouwelijk, aangezien dit
financiële- en/of reputatieschade kan veroorzaken indien dit wordt
bekendgemaakt aan onbevoegde partijen.

2. Verantwoordelijkheden
2.1

CCTV Data eigenaar

Binnen de Vereniging Bedrijven A12 is het bestuur de Data eigenaar. De Data
eigenaar moet ervoor zorgen dat alle door het CCTV systeem geregistreerde
informatie volgens dit beleid wordt behandeld en houdt zich aan de
afhandelingsregels in het beleid inzake informatieclassificatie en
gegevensverwerking.
De Data eigenaar is ook verantwoordelijk voor het algehele beheer en de
werking van het CCTV systeem, inclusief activiteiten met betrekking tot
installaties, signalering, registratie, controle, monitoring en naleving van dit
beleid.
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2.2

Functionaris gegevensbescherming

Binnen de Vereniging Bedrijven A12 is het lid Jaritech, gevestigd aan de Dirk
Verheulweg 12, verantwoordelijk voor het toezicht op het feit dat de Data
eigenaar zich aan dit beleid houdt.

2.3

IT verantwoordelijke

Binnen de Vereniging Bedrijven A12 is het lid Jaritech, gevestigd aan de Dirk
Verheulweg 12, verantwoordelijk voor de technische ondersteuning van de
data eigenaar en zorgt voor dat de geregistreerde gegevens worden
opgeslagen en gebruikt volgens dit beleid.
2.4

Leden van de Vereniging Bedrijven A12

Leden van de Vereniging Bedrijven A12 die CCTV camera’s op hun eigen
terrein hebben gefaciliteerd, worden geacht deze camera’s met zorg te
behandelen en bij storingen en onderhoud de IT verantwoordelijke toegang
te verlenen op hun terrein.

3. CCTV register en bordjes
3.1

CCTV Register

Binnen de Vereniging Bedrijven A12 is het lid Jaritech, gevestigd aan de Dirk
Verheulweg 12, verantwoordelijk voor het beheer van onderstaande zaken:
•
•
•
•

Merk en type van het systeem
Aantal camera’s en de locatie hiervan
Beschrijving waar deze camera’s op gericht zijn
Waar en hoe worden de beelden opgeslagen
(zie ook het overzicht in bijlage 1)

3.2

CCTV Bordjes

Bij alle toegangswegen naar de beide bedrijventerreinen zijn welkomborden
geplaatst om bezoekers te informeren. Hierop staat ook duidelijk aangegeven
dat er sprake is van een CCTV systeem.
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3.3

Data Privacy Impact Assessment (DPIA)

Het CCTV systeem zal voor in gebruik name worden onderworpen aan een
Data Privacy Impact Assessment (DPIA), om de risico’s van het systeem te
beoordelen en de nodige acties vast te stellen om deze risico’s adequaat te
mitigeren.
3.4

Toegang derde partijen

De Vereniging Bedrijven A12 heeft geen CCTV systemen in gebruik waar
derde partijen rechtstreeks toegang tot hebben.

4. Gerechtvaardigd belang
Gerechtvaardigd belang voor het gebruik van dit CCTV systeem kunnen zijn:
•
•
•

Het voorkomen, verminderen, opsporen en onderzoeken van criminaliteit,
ongewenst gedrag en andere incidenten.
Bezoekers op de bedrijventerreinen te beschermen door te zorgen voor
monitoring op veiligheid.
Te helpen bij het onderzoeken en oplossen van andere zaken, zoals
beveiliging en verkeersveiligheid.

Gebruik van het CCTV systeem voor een ander doel dan hierboven vermeld,
vindt niet plaats.

5. Verstrekken van beelden
5.1

Aanvragen tot inzage beelden betrokkenen

Verzoeken van direct betrokkenen om beelden in te zien die betrekking
hebben op zichzelf, zogenaamde “Subject Access Request” verzoeken,
moeten schriftelijk worden ingediend bij de Data eigenaar.
Het verzoek moet geregistreerd worden door de Data eigenaar.
Om de betreffende beelden op het CCTV systeem terug te vinden, moet
betrokkene voldoende details verstrekken aan de Data eigenaar om de
relevante afbeeldingen te kunnen lokaliseren en de betrokkene te
identificeren.
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5.2

Aanvraag tot inzage beelden

Een verzoek om afbeeldingen van derden moet schriftelijk worden ingediend
bij de Data eigenaar.
Inzage in de beelden is altijd in het bijzijn van de Functionaris
Gegevensbescherming, zoals benoemd in hoofdstuk 2.2
In beperkte omstandigheden kan het passend zijn om afbeeldingen aan een
derde bekend te maken, zoals de politie, bijvoorbeeld wanneer wettelijk
verplichte informatie vereist is, met betrekking tot preventie of opsporing van
een misdrijf of andere omstandigheden waar een ontheffing van toepassing is
krachtens relevante wetgeving.

6. Bewaren van Beelden
De videobeelden worden tenminste 4 weken bewaard, waarna afbeeldingen
en opnames worden na deze termijn automatisch overschreven zodra de
maximale opnamecapaciteit van de recorder is bereikt.
Wanneer een afbeelding of opname langer moet worden bewaard dan de
genoemde termijn voor het onderzoeken van een strafbaar feit of een
schending van het beleid, moet hier schriftelijke goedkeuring voor gevraagd
worden bij de Data eigenaar.
Afbeeldingen die op verzoek langer worden bewaard dan de normale
bewaringstermijn, zullen 3-maandelijks worden beoordeeld en alle niet
(meer) benodigde gegevens voor bewijsdoeleinden worden verwijderd.
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Bijlage 1
Overzicht van de geplaatste camera t.b.v. De Vereniging Bedrijven A12
Locatie
1. Louis Dobbelmannweg
2. Dirk verheulweg
3. Piet Stuurmanweg
4. Piet Stuurmanweg

op
op
op
op

het
het
het
het

pand van Eosta
terrein van HBM
terrein van Krijgsman Retail Services
pand van TFC

Merk en type van het systeem
Merk recorder
TruVision NVR 11
Type recorder
TVN1104cS
Merk camera’s
Type camera’s

TruVision
TVT-5604

Aantal camera’s en de locatie hiervan
Op elke locatie zijn 2 camera’s geplaats
Beschrijving waar deze camera’s op gericht zijn
Op elke locatie is 1 camera gericht op inkomend verkeer,
Op elke locatie is 1 camera gericht op uitgaand verkeer. Zie onderstaande
overzicht
Waar en hoe worden de beelden opgeslagen
Beelden worden lokaal opgeslagen op de hardeschrijf van de recorder. De
capaciteit hiervan is 2 terabyte
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Locatie 1
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Locatie 2

+
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Locatie 3
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Locatie 4
Nog niet gerealiseerd op 07-07-2022
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